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RESUMO 

 
 

Este trabalho se propõe a substituir parcialmente o processo de usinagem, 

empregado atualmente para a fabricação de uma broca de perfuração de rochas, pelo 

processo de forjamento, gerando assim uma peça com melhoria nas propriedades 

mecânicas, economia de matéria-prima, aumento do valor agregado do produto e 

diminuição dos custos de produção. É ainda uma seqüência da dissertação de mestrado de 

Charles Chemale Yurgel, buscando otimizações pontuais do mesmo. 

 Foi realizado um projeto de ferramental para a obtenção de tal peça, e este foi 

simulado computacionalmente pelo software LARSTRAN, onde se comprovou a eficácia 

do mesmo para a obtenção de peças com completo preenchimento da cavidade da matriz. A 

simulação numérica computacional também indicou a força teórica necessária para a 

conformação da peça de trabalho, bem como o fluxo do material durante a deformação da 

mesma. 

 Foram usinados os componentes do ferramental e forjadas as peças, de aço AISI 

8640, em temperatura de 1200 ºC. A lubrificação foi à base de composto sintético, aplicado 

nas ferramentas e na geratriz sob forma de spray. Do processo, tal qual predisse a 

simulação numérica, originou-se peças com completo preenchimento da cavidade da 

matriz.  

A força de conformação foi medida por célula de carga acoplada ao experimento, e 

registrou-se uma carga de 1122 kN necessária para a obtenção da peça, sendo esta 6% 

menor do que a previsão do software de simulação. 

Foram caracterizadas as peças obtidas pelo processo proposto e comparadas com as 

peças obtidas por usinagem, de onde se chegou a uma economia de material de 45,5 % com 

aumento na dureza da peça de 3,3 %. Caracterizaram-se ainda, como perdas de processo, 

3,6% de material, em peso, como produto de oxidação superficial.  

Desta maneira, comprova-se a viabilidade da substituição do processo de usinagem 

pelo processo de forjamento para a obtenção da peça de trabalho, bem como comprova a 

confiabilidade da simulação computacional como ferramenta de avaliação de projetos de 

conformação mecânica. 
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ABSTRACT 

 

 This work aims at showing the feasibility of partial substitution of the machining 

process by hot forging, to obtain AISI 8640 steel drills bits, used to bore holes in rocks. The 

current drill manufacturing process, by machining alone, has been a major factor in loss of 

competitiveness compared to international manufacturers, because of loss of raw materials, 

long processing time, or high hour/machine cost. Thus, the possibility of optimizing the 

piece manufacturing process, replacing part of the machining process by hot forging, 

besides allowing the optimization of mechanical properties, significantly reduces 

manufacturing costs. This article presents the tooling to obtain the piece, together with the 

procedure used for testing, comparing the force found in practice to computer simulation 

with LARSTRAN/SHAPE program. The results proved the feasibility of partial 

substitution of the process manufacturing, and also proved the reliability of computer 

simulation in this case. 
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SIMBOLOGIA UTILIZADA 
 

 
 
A0 = secção antes da conformação (mm2) 

Ai = secção após a deformação (mm2) 

Ap = secção do punção 

1A = constante matemática para adaptação de curvas experimentais 

2A = constante matemática para adaptação de curvas experimentais  

3A  = constante matemática para adaptação de curvas experimentais 

C = constante do material 

cp =  calor específico do aço 

d0 = diâmetro da geratriz (mm)  

df = diâmetro após a deformação (mm) 

d1 = diâmetro do punção (mm) 

E = módulo de elasticidade 

hcp = altura instantânea do corpo de prova (mm) 
h0 = altura inicial da geratriz (mm) 
hk = altura não extrudada (mm) 
hf = espessura do fundo (mm) 
kf = tensão de escoamento do material (N/mm2) 
kfm = tensão de escoamento média (N/mm2) 

1m = constante matemática para adaptação de curvas experimentais 

2m = constante matemática para adaptação de curvas experimentais 

3m  = constante matemática para adaptação de curvas experimentais 

4m  = constante matemática para adaptação de curvas experimentais 
n = coeficiente de encruamento do material 
p = espessura da parede (mm) 
Sw = curso do punção (mm) 
Tg = Temperatura da geratriz ( ºC) 
Ta = Temperatura ambiente ( ºC) 
Vf = velocidade da ferramenta (mm/s) 
 
ηf = rendimento 

µ = coeficiente de atrito 

ϕ = deformação verdadeira 
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•
ϕ = velocidade de deformação (s-1) 

Τm = temperatura das matrizes 

ρ = densidade  do material 

λ  = condução de calor 

α = coeficiente de transferência de calor 

ε = coeficiente de radiação térmica  
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

Desde os tempos mais remotos da história da humanidade, o domínio dos metais já 

representava a supremacia de um povo sobre os outros[1]. Dentro das tecnologias de 

manufatura dos metais, o forjamento aparece, juntamente com a fundição, como o mais 

antigo dos processos de fabricação. No entanto, o moderno e tecnológico processo 

empregado atualmente nas grandes forjarias, em pouco se assemelha ao velho martelo 

manual e a brasa utilizada para aquecer as ligas, que consistiam nos principais 

equipamentos nos primórdios do processo.  

Atualmente, grandes prensas hidráulicas, mecânicas, martelos de alta capacidade de 

carga, automação e robótica, simulação computacional, entre outros aparatos, são figuras 

constantes nos parques produtivos, devido a enorme concorrência mundial, que caracteriza 

esse novo momento industrial globalizado.  

O Brasil, em âmbito mundial, padece pela cultura exportadora de matéria-prima, em 

detrimento do desenvolvimento de tecnologias que possam agregar valor aos produtos, o 

que geraria riqueza para todas as esferas nacionais.  

Desta forma, o investimento em ciência e tecnologia se torna necessário para 

otimizar os processos de fabricação, diminuir ou mesmo eliminar o método popularmente 

conhecido com “tentativa e erro”, que domina o cotidiano das empresas atualmente e tornar 

a industria nacional competitiva em âmbito mundial. 

A otimização dos processos passa, também, pela economia de material, 

melhoramento de propriedades mecânicas das peças, do acabamento superficial e da 

precisão dimensional dos produtos, além da diminuição dos tempos de produção. Estas são, 

todas, características em maior ou menor grau, do processo de forjamento. 

Neste contexto, este trabalho se propõe a substituir o processo de usinagem, 

empregado para a fabricação de uma broca de perfuração de rochas, pelo processo de 

forjamento, gerando assim uma peça com melhores propriedades mecânicas, economia de 

matéria-prima, aumento do valor agregado do produto e diminuição dos custos de 

produção. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1. Considerações sobre a temperatura do processo de forjamento 

 

 

O processo de forjamento pode ser realizado a quente, a morno ou a frio [2]. O 

processo de forjamento a quente se caracteriza por ser realizado acima da temperatura de 

recristalização do material, e é o mais utilizado devida a diminuição da força de forjamento 

e redução de riscos de trincas e fissuras originadas na deformação durante o processo. 

Como desvantagens do processo, pode-se apontar a perda de material devido à oxidação 

superficial do material (formação de “carepa”), a baixa qualidade do acabamento 

superficial e dificuldade em se obter precisão dimensional das peças forjadas. Durante o 

forjamento a quente de algumas ligas, sobre tudo ligas leves, como alumínio, deve-se tomar 

alguns cuidados com o aquecimento do material devido ao trabalho mecânico. Como as 

temperaturas empregadas no forjamento do alumínio são próximas da temperatura de fusão 

da liga, o incremento de temperatura causada no forjamento em velocidades altas, pode 

originar em determinados locais na peça um excessivo aumento de temperatura [3]. Neste 

caso, pode ocorrer fusão e, ao se resfriar a peça tem-se, nestes locais, estrutura bruta de 

fusão, podendo inclusive ocorrer defeitos de solidificação, como rechupes e porosidades 

[4]. 

O forjamento a morno produz peças com precisão dimensional superior a custos 

menores, apresentando maior rapidez no processo e, com isso, maiores taxas de produção. 

Em relação à variante à quente, o forjamento a morno permite ainda um melhor 

acabamento superficial, já que o produto da oxidação superficial do material é minimizado 

neste caso. A força de forjamento necessária para a conformação é maior, sendo que 

algumas peças com geometria complexa se tornam extremamente difíceis de se obter por 

este processo, assim como o forjamento de materiais de alta resistência ao escoamento. A 

determinação da temperatura ideal para forjar a morno varia em função do material, mas, 

via de regra, seus limites são fixados pelo aumento excessivo de força quando a 

temperatura é muito baixa (limite inferior) e pela formação de oxidação superficial do 
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material (limite superior)[5]. Faz-se necessário um conhecimento detalhado do material 

com o qual está se trabalhando, para evitar defeitos decorrentes de temperatura inadequada 

de processo. A figura 1 relata o comportamento da oxidação superficial, tensão de 

escoamento e alongamento de alguns materiais em função da temperatura de forjamento. 

Figura 1 - Parâmetros importantes no forjamento a morno [6] 

 

Em relação ao forjamento a frio, até mesmo aços de elevada resistência mecânica 

estão sendo forjados a frio, com algumas restrições de forma [5]. Este processo trás como 

desvantagem a necessidade de alta força de compressão para deformar as peças, o que 

muitas vezes tornam proibitivo o forjamento de determinadas peças, sobretudo peças com 

geometrias complexas ou regiões de alta deformação equivalente. Nestes casos, é comum 

proceder a tratamentos térmicos para recristalizar o material entre etapas de forjamento, a 

fim de permitir uma deformação sem o surgimento de trincas localizadas. 

Existe ainda outro processo de forjamento bem distinto. O tixoforjamento, ou 

forjamento no estado semi-sólido, caracteriza-se por permitir o total preenchimento de 

geometrias extremamente complexas com um requisito de força bastante baixo. O material 

deve possuir uma microestrutura globular que, em estado pastoso, preenche com facilidade 

a cavidade da matriz, originando peças inclusive com paredes extremamente finas [7]. 

Como conseqüência, obtém-se uma peça com características microestruturais que 

dependem, sobre tudo, da temperatura e da velocidade de resfriamento do material. 
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2.2 Forjabilidade 

 

 Define-se forjabilidade como a capacidade de um material de se deformar sem 

apresentar trincas ou defeitos originado nesta ação. Uma classificação pode ser elaborada 

determinando-se a forjabilidade de vários materiais metálicos [8], conforme apresentado na 

Tabela 1. Nota-se que ligas de alumínio são as mais forjáveis, ou seja, possuem melhores 

condições para a obtenção de peças perfeitas através de um processo convencional de 

forjamento. No sentido oposto, as ligas de berílio apresentam as piores condições para 

forjamento, tornado o processo complexo e restrito a pequenos graus de conformação [8]. 

 

Tabela 1 – Forjabilidade das ligas metálicas[8] 
LIGAS DE MAIOR FORJABILIDADE 

Ligas de Alumínio 

Ligas de Magnésio 

Ligas de Cobre 

Aços Carbono e Baixa Liga 

Aços Inoxidáveis Martensíticos 

Aços Maraging 

Aços Inoxidáveis Austeníticos 

Ligas de Níquel 

Aços Inoxidáveis Endurecíveis por Precipitação 

Ligas de Titânio 

Superligas Ferrosas 

Superligas de Cobalto 

Ligas de Nióbio 

Ligas de Tântalo 

Ligas de Molibdênio 

Superligas de Níquel 

Ligas de Tungstênio 

Ligas de Berílio 

LIGAS DE MENOR FORJABILIDADE 

 



 19 

Muitos fatores influenciam na forjabilidade de uma peça. Além da própria origem e 

natureza química da liga a ser trabalhada, existem outros fatores de suma importância para 

o processo. Podem ser citados, entre estes fatores, a temperatura na qual o material é 

deformado, a temperatura dos ferramentais de forjamento, a velocidade de deformação do 

material durante o processo, o grau de deformação requerido pela geometria da peça, além 

de condições de contorno do processo, como atrito entre peça e matriz, condições de 

lubrificação do ferramental e do material e condições de acabamento superficial das 

ferramentas. 

 

2.2.1. Efeito da temperatura na forjabilidade: 

 

 Com o aumento da temperatura, os materiais tendem a apresentar uma diminuição 

da tensão de escoamento, conforme pode ser observado na figura 2, para um aço de elevada 

conformabilidade e na figura 3, para o aço microligado ao V e Ti. Este efeito facilita o 

escoamento da massa metálica no momento da deformação, aumentando sua forjabilidade. 

 

 
Figura 2 – Curva tensão x deformação de aço de elevada conformabilidade [9]. 
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Figura 3 – Curva tensão x deformação de aço microligado em diferentes temperaturas [10]. 

 

 Este fenômeno possibilita que peças de geometria mais complexas venham a ser 

obtidas a quente, sem falhas originadas no processo de conformação. A temperatura pode 

subir tanto, a ponto do processo passar a se desenvolver no estado pastoso do material a ser 

deformado, sendo este processo chamado de tixoforjamento. 

 O tixoforjamento tem como características conseguir geometrias extremamente 

complexas com a aplicação de uma força relativamente baixa, o que por um lado minimiza 

as restrições do projeto em relação a necessidade de vários estágios de conformação e seus 

respectivos ferramentais, e pelo outro garante que prensas de baixa capacidade possam 

realizar o trabalho mecânico em peças de elevada deformação, o que geralmente necessita 

de adicional força para se moldar. 

 
 
 

2.2.2. Efeito da temperatura da matriz na forjabilidade 
 
 
 
A importância da temperatura da matriz na otimização do processo depende do 

equipamento empregado para forjar, do material que está sendo forjado, e do grau de 

deformação ou da precisão desejada no processo. Para processos de deformação mais 

lentos, como os feitos em prensas hidráulicas, a temperatura da matriz tem importante 
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influência na temperatura do metal durante a deformação. Assim ligas de alumínio forjadas 

em prensas hidráulicas são isotermicamente forjadas, pois metal e matriz estão na mesma 

temperatura durante a deformação, ao passo que os aços são forjados com a matriz sem 

prévio aquecimento, de modo a conferir maior resistência ao ferramental, já que nesta 

variável de processo as temperaturas são bem mais elevadas do que no processo de 

conformação de ligas de alumínio. 

 

 

2.2.3 Efeito da velocidade de deformação sobre forjabilidade: 

 

A velocidade de deformação (
•
ϕ ) é definida como sendo a variação da deformação 

em função do tempo [3]. Esta grandeza pode ser determinada para forjamento pela relação 

da velocidade da ferramenta (Vf) e da altura instantânea (hcp) do componente, de acordo 

com a equação (1): 

 

                                                     
cp

f

h

V
=

•
ϕ

                                                         (1) 

 

Como ilustração, pode-se observar na figura 4 o comportamento de um aço SAE 

4140 sendo deformado a 1200 ºC. Nota-se que, para uma mesma condição de temperatura e 

deformação equivalente, os ensaios com maior velocidade de deformação (
•
ϕ ) apresentam 

maiores valores de tensão de escoamento. 
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Figura 4 – Curva de escoamento do aço SAE 4140 [11] 

 
 

2.2.4. Efeito da deformação do metal na forjabilidade 
 
  
 
 A deformação das peças metálicas, durante o processo de forjamento, tem 

importante influência na forjabilidade dos metais. Sobretudo quando se trabalha a frio, à 

medida que a deformação aumenta, aumenta também a tensão de escoamento do material 

(kf) devido ao encruamento imposto aos grãos do material deformado. Este aumento da 

resistência ao escoamento é importante que seja conhecido, devido aos limites de 

encruamento característicos de cada material em cada condição de deformação imposta, o 

qual se for excedido irá gerar trincas no material [12]. 

 Para o caso da deformação a frio, o efeito da deformação sobre o aumento da tensão 

de escoamento pode ser descrito segundo a equação matemática geral (2) [13]: 
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n
f ck ϕ⋅=      (2) 

 
 Onde “kf” é a tensão de escoamento, “C” é uma constante do material, “ϕ" é a 

deformação verdadeira imposta ao corpo-de-prova e “n” é uma constante que representa 

coeficiente de encruamento do material. Esta equação indica que maior será a resistência do 

material quanto maior for a deformação imposta, quando se trabalha a frio. 

 No trabalho à quente, a deformação perde uma considerável importância na tensão 

de escoamento, devido à recristalização que ocorre nos metais, aliando a energia de 

deformação com a temperatura fornecida no processo. A equação (3) [14] relaciona, para 

trabalho a quente, os efeitos da deformação em conjunto com a temperatura do processo e a 

velocidade de deformação empregada na tensão de escoamento do material. 

 

3

4
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0 321
memm

ff AAeAkk
m

ϕϕ
ϕϑ

�⋅⋅⋅⋅⋅⋅= ⋅−
   (3) 

 

sendo 
0fk , 1A , 1m , 2m , 3m , 2A , 3A  e 4m  constantes matemáticas para adaptar uma 

expressão matemática às curvas adquiridas experimentalmente [15]. 

 Nesta equação, pode-se perceber que, mesmo a altas temperaturas, a deformação 

influencia na resistência ao escoamento do material, embora em proporções menores do 

que quando comparado a sua atuação no processo de deformação a frio. 

 

 
2.3. Acabamento superficial e precisão dimensional em produtos forjados 
 
 
 

Devido à formação da oxidação superficial, o forjamento a quente gera, via de 

regra, peças com uma má qualidade superficial, e conseqüentemente, baixa precisão 

dimensional. Ao contrário, peças trabalhadas a frio tendem a um acabamento superficial 

melhorado e uma maior precisão dimensional.  
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Existem várias variáveis que devem ser consideradas para uma maior precisão 

dimensional dos produtos forjados [16]. Estas variáveis devem ser analisadas durante todo 

o ciclo produtivo das peças, antes, durante e após o processo. A tabela 2 relaciona estas 

variáveis com as etapas do processo. 

 

Tabela 2 – Variáveis que influenciam na precisão de forjados [16] 
Antes do forjamento Durante o forjamento Após o forjamento 

Material da peça Temperatura da peça Rebarbação 

Forma da peça Tensão de escoamento Tratamentos térmicos 

Tamanho da peça Formação de carepa Limpeza do processo 

Precisão da fabricação da matriz Contração do material Resfriamento do processo 

Precisão dimensional da matriz Volume da preforma Retificação 

Superfície da cavidade da matriz Lubrificação Usinagem final 

Deformação elástica da matriz Temperatura da matriz  

Precisão do assentamento da matriz Desgaste da matriz  

Projeto da matriz   

Seqüência de forjamento   

Tipo de prensa   

Requisito de força e energia   

Rigidez da prensa   

Guia do “pistão” da prensa   

 

Com o objetivo de diminuir tempo e custos de produção, muito se tem estudado 

processos de forjamento de precisão. Este processo visa deformar plasticamente os metais, 

obtendo forjados com todas as dimensões, ou algumas delas, iguais às do produto acabado, 

sendo chamadas respectivamente de net shape e near net shape [17]. Isto permite a 

eliminação ou a diminuição das etapas de usinagem através da produção de peças mais 

leves, funcionais, de geometria complexa e tolerância dimensional igual ou menor que 0,25 

mm, reduzindo tempo, energia, material e mão de obra para a obtenção da peça acabada 

[18, 19]. Entretanto, o forjamento de precisão requer alta tecnologia e pesquisa para 

resolver os problemas causados por fatores com a geometria da peça, propriedades 
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mecânicas e químicas do material a forjar, lubrificação, máquina e ferramentas, projeto da 

peça conformada e usinagem posterior [18].  

 
 

2.4. Matrizes para o processo de forjamento 
 
 
O principal objetivo de um projeto de ferramental de conformação é maximizar a 

vida do ferramental [5]. Vários são os fatores que podem influenciar na vida útil de uma 

ferramenta, conforme ilustra a figura 5. 

 

 
Figura 5 – Projeto de ferramenta em conjunto de outros parâmetros que afetam a 

vida de uma matriz [20]. 
 
 
Quanto ao tipo de matriz, Randon e Neto [21] classificam a tecnologia de 

forjamento em 3 tipos: 
• Forjamento de matriz aberta ou hand forging – utilizado para geometrias de 

baixa complexidade, como perfis retos ou curvos e blocos. É usado para produzir pequenas 

quantidades de forjados, quando as despesas com a construção de matrizes fechadas não se 

justificam. 

• Forjamento em matriz fechada ou die forging – utilizado para geometria de 

média complexidade, caracterizadas pela existência de linha de partição da matriz inferior 

com a superior. Pode sofrer variações que permitem maior ou menos grau de precisão 
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dimensional e acabamento superficial. Alguns exemplos podem ser vistos nas figuras 6 (a) 

e 6 (b). 

• Forjamento em matriz de precisão ou precision forging – utilizados em 

forjados de alta complexidade, caracterizado por múltiplas linhas de partição, com a peça 

final praticamente isenta de rebarbas, conforme ilustra a Figura 6 (c). É um processo mais 

caro, no entanto traz vantagens em relação ao tempo total de fabricação da peça, pois 

elimina a etapa posterior de usinagem da mesma. 

Shan[22] et. al. definem que se pode obter peças forjadas com geometria 

extremamente complexa com bons resultados utilizando-se uma combinação de diferentes 

tipos de matrizes. Em seu trabalho, conseguiu-se fabricar um rotor de alumínio com 23 

hélices combinando-se matriz superior fechada e inferior aberta, trazendo inclusive ganhos 

na extração e nas propriedades mecânicas da peça. 

 

Figura 6 - Peças forjadas: (a) Pequenas peças em matriz fechada, 
(b) biela em matriz bi-partida, (c) peças de motocicletas em matriz de precisão. 
 

 
 
 
2.4.1. Aços para matrizes 

 
 
 
A seleção dos materiais para a confecção de matrizes é um fator de extrema 

importância no projeto de um ferramental. Existem aços especificamente desenvolvidos 

para cada tipo de processo, o que permite melhor desempenho das ferramentas, dependendo 

das particularidades apresentadas em cada caso. 
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Para o trabalho a frio, onde o maior requisito é a uma grande resistência mecânica 

do aço ferramenta, é comum se utilizar materiais de elevado teor de carbono e cromo, 

notadamente destacado na prática industrial os aços da classe D, cujas composições 

químicas e aplicações típicas são apresentadas na tabela 3. 

 

Tabela 3 – Composição química e aplicações típicas dos aços ferramenta para 
trabalho a frio – classe D [23] 

Tipo 

AISI 
%C %Mo %Cr %V 

% 

Outros 
Aplicações 

D2 1,5 1,0 12,0 1,0 X 

Matrizes para forjamento a frio, matrizes 

para extrusão a frio, matrizes para 

estampagem, punções e mandris.  

D3 2,2 X 12,0 X X 

Matrizes para forjamento a frio, matrizes 

para extrusão a frio, matrizes para 

estampagem, lâminas de corte, 

ferramentas de polimento. 

D4 2,2 1,0 12,0 X X 

Matrizes para estampagem, ferramentas de 

polimento, matrizes para retificação, 

ferramentas para formas, matrizes para 

trefila, lâminas de corte, furadores. 

D5 1,5 1,0 12,0 X 3,0 Co 

Matrizes para estampagem, ferramentas de 

polimento, matrizes para retificação, 

ferramentas para formas, matrizes para 

trefila, lâminas de corte, furadores. 

D6 2,0 1,0 12,0 4,0 X 

Matrizes para forjamento a frio, matrizes 

para extrusão a frio, matrizes para 

estampagem, punções e mandris. 

 

 

O alto teor de cromo contido no aço ferramenta do tipo D fornece resistência à 

oxidação em altas temperaturas e a boa resistência à manchas quando endurecido e polido. 

Pequenas quantidades de molibdênio, vanádio, cobalto e tungstênio são adicionadas para 
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formar diferentes tipos de aços. O molibdênio aumenta a temperabilidade e a tenacidade, 

mas afeta o tamanho de grão austenítico ou a quantidade de austenita retida. O vanádio 

refina o tamanho de grão, mas a temperabilidade diminui quando mais de 0,8% é 

adicionado. O Vanádio também diminui a austenita retida e nas quantidades acima de 1% 

aumenta a tenacidade [23]. 

 No caso do trabalho a quente, onde devido à temperatura externa e a transferência 

de calor da peça para a ferramenta, esta última adquire elevadas temperaturas. Para esta 

forma de forjamento, o aço da ferramenta deverá ter alta resistência mecânica, alta dureza a 

quente e capacidade de manter sua resistência e dureza por longos períodos de tempo, sob 

exposição de temperatura [24]. 

 Nestas condições, se faz necessário a presença de elementos de liga formadores de 

carbonetos estáveis, os quais tem por característica uma maior resistência à perda de dureza 

com o aumento da temperatura. Os principais elementos de liga utilizados para esta função 

são V, Nb, W e Ti.  

Para aplicações de conformação a quente são utilizados aços da classe H, cuja 

composição química se baseia em cromo (de H1 a H19) ou tungstênio (H20 a H39) ou 

ainda molibdênio (H40 a H59). Os mais comuns, nas aplicações industriais, são os aços da 

classe H ao cromo, que contém, além do elemento cromo na ordem de 5%, também os 

componentes estabilizantes, neste caso notadamente V e W. A tabela 4 mostra a 

composição química dessa classe de aços. 

 

Tabela 4- Composição química dos aços ferramenta para trabalho a quente ao cromo - 
classe H [25] 

Código 
(ASM) Composição nominal (%) 

 C Mn Si Co Cr Mo Ni V W 
H10 0,40 0,40 1,00 - 3,30 2,50 - 0,50 - 
H11 0,35 0,30 1,00 - 5,00 1,50 - 0,40 - 
H12 0,35 0,40 1,00 - 5,00 1,50 - 0,50 1,50 
H13 0,38 0,30 1,00 - 5,25 1,50 - 1,00 - 
H14 0,40 0,35 1,00 - 5,00 - - - 5,00 
H19 0,40 0,30 0,30 4,25 4,25 0,40 - 2,10 4,10 
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 Devido à presença do vanádio e do tungstênio nestes aços, pode se notar uma boa 

estabilidade na dureza a quente desta classe de aço, mantendo uma elevada dureza mesmo a 

temperaturas altas, conforme pode ser visto na tabela 5. Comparativamente com outras 

classes de aço, é percebida uma superioridade dos aços da classe H na resistência ao 

amolecimento em função do aumento de temperatura, devido ao endurecimento secundário 

que os aços com esta característica apresentam.  

 Nos aços da classe H, este endurecimento secundário se dá em maior concentração a 

temperaturas entre 450-550 °C, devido à dissociação de parte da cementita, liberando uma 

quantidade de carbono que, quando se combina com os elementos de liga em solução sólida 

substitucional na rede do ferro, gera novos carbonetos finamente dispersos, os quais 

promovem um endurecimento do aço nessa faixa de temperatura. A figura 7 representa esse 

endurecimento secundário para aços com teores de Mo de 0,5 a 3%. 

 

 
Figura 7 – Efeito do Mo no endurecimento secundário de aços ferramenta temperados e 

revenidos [26] 
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Tabela 5 – Resistência ao amolecimento térmico de quatro aços ferramenta em elevadas 
temperaturas [25]. 

Tipo de 
aço-

ferramenta 

Dureza 
original, 

HRC  

Dureza 
em 

HRC a 
480ºC 

Dureza 
em 

HRC a 
540ºC 

Dureza 
em 

HRC a 
595ºC 

Dureza 
em 

HRC a 
650ºC 

Dureza 
em 

HRC a 
705ºC 

Dureza 
em 

HRC a 
760ºC 

H13 50,2 
41,7 

48,7 
38,6 

45,3 
39,3 

29,0 
27,7 

22,7 
23,7 

20,1 
20,2 

13,9 
13,2 

H21 49,2 
36,7 

48,7 
34,8 

47,6 
34,9 

37,2 
32,6 

27,4 
27,1 

19,8 
19,8 

15,2 
14,9 

H23 40,8 
38,9 

40,0 
38,9 

40,6 
38,0 

40,8 
38,0 

38,6 
37,1 

33,2 
32,5 

25,8 
25,6 

H26 51,0 
42,9 

50,6 
42,4 

50,3 
42,3 

47,1 
41,3 

38,4 
34,9 

26,9 
26,4 

21,3 
21,1 

 

 

 
2.5. Forjamento de aços baixa liga 
 
 
 
 Aços considerados baixa liga são aços cujo somatório dos teores dos elementos 

ligantes se situa abaixo de 8% em peso [27]. Esta classe de aço apresenta como 

característica geral boa temperabilidade, elevada resistência mecânica, excelente 

usinabilidade e boa forjabilidade [23, 28].  

 É vasta a gama de aços classificados como baixa-liga. Cada tipo apresenta em sua 

composição química, elementos de liga que, nas quantidades adicionadas, conferem 

propriedades específicas ao aço. A tabela 6 apresenta os tipos padrões de aços baixa-liga e 

suas respectivas composições químicas. 

 As aplicações desses aços são muitas, cobrindo todos os processos de fabricação. 

Eixos, engrenagens, rolamentos, mancais, bielas, brocas, virabrequins são alguns exemplos 

de aplicações. No forjamento, é mais comum que sejam forjados a elevadas temperaturas, 

devido ao endurecimento do material por encruamento[29]. 
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Tabela 6 – Tipos padrão de aços baixa-liga [23] 
Tipos de aço 

baixa-liga Composição química 

13xx Mg 1,75 

40xx Mo 0,20 ou 0,25; ou Mo 0,25 e S 0,042 

41xx Cr 0,50 ou 0,80 ou 0,95, Mo 0,12 ou 0,20 ou 0,30 

43xx Ni 1,83 ; Cr 0,50 ou  0,80 ; Mo 0,25 

44xx Mo 0,53 

46xx Ni 0,85 ou 1,83 ; Mo 0,20 ou 0,25 

47xx Ni 1,05; Cr 0,45 ; Mo 0,20 ou 0,25 

48xx Ni 3,50 ou Mo 0,25 

50xx Cr 0,40 

51xx Cr 0,80 ou 0,88 ou 0,93 ou 0,95 ou 1,00 

51xxx Cr 1,03 

52xxx Cr 1,45 

61xx Cr 0,60 ou 0,95; V 0,13 ou 0,15 

86xx Ni 0,55 ; Cr 0,50 ; Mo 0,20 

87xx Ni 0,55 ; Cr 0,50 ; Mo 0,25 

88xx Ni 0,55 ; Cr 0,50 ; Mo 0,35 

92xx Si 2,00; ou Si 1,40 e Cr 0,70 

50Bxx Cr 0,28 ou 0,50 

51Bxx Cr 0,80 

81Bxx Ni 0,30 ; Cr 0,45 ; Mo 0,12 

94Bxx Ni 0,45 ; Cr 0,40 ; Mo 0,20 

 

 

 

2.6. – Características do aço baixa-liga AISI 8640 

 

 

O AISI 8640 é classificado como um aço baixa-liga Ni – Cr – Mo. A composição 

química específica deste material pode ser visto na tabela 7. Este material tem as 
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características de fornecer ótima temperabilidade e uma boa combinação de propriedades 

com o mínimo de adição de elementos de liga. Este aço é aquecido a temperaturas acima de 

1200ºC para ser forjado, mas, usualmente, o processo ocorre entre 1175º e 950ºC devido à 

perda de temperatura ao sair do forno, ou seja, resfriamento normal que ocorre no decorrer 

do processo [29]. Após o processo há um resfriamento lento, caracterizando o recozimento 

antes de qualquer processo de usinagem necessário para acabamento final [30]. 

 

Tabela 7 – Composição química do aço AISI 8640 [30] 
Elemento C Mn P S Si Ni Cr Mo 

% 0,38  
0,43 

0,75   
1,00 0,040 0,040 0,15   

0,30 
0,40  
0,70 

0,40  
0,60 

0,15  
0,25 

 
 

O AISI 8640, como os demais baixa liga, necessita de tratamentos térmicos 

posteriores a sua manufatura para que este obtenha as propriedades mecânicas que se 

deseja. O processo usual de tratamento térmico deste material consiste em têmpera em óleo 

a uma temperatura de 850 ºC, seguido de revenimento durante 1 hora, acrescido de mais 

uma hora por polegada de espessura da peça [31]. A temperatura de revenimento depende 

das propriedades que se deseja alcançar, sendo que algumas propriedades estão descritas na 

tabela 8, em função das temperaturas de revenimento à que o aço foi submetido. Como 

resultado deste tratamento térmico, a microestrutura final, de trabalho, é via de regra 

martensítica revenida, conforme ilustra a figura 8. 

 

 
Figura 8 – Microestrutura martensítica revenida de aço baixa-liga AISI 8640. 

Mais escuro percebe-se os contornos do grão austenítico [28]. 
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Em virtude destas propriedades mecânicas, o aço AISI 8640 é muito utilizado na 

fabricação de parafusos com porcas e parafusos sem porcas, engrenagens, pinos, eixos, 

componentes de máquinas e motores como virabrequins e pistões [29]. 

 

Tabela 8 – Propriedades mecânicas do aço AISI 8640 variando com a temperatura em 
barras redondas de diâmetro de 25mm (temperado em óleo desde 830ºC) [30]. 

Temperatura 
de revenido, 

º C 

Limite de 
resistência 
à tração, 

MPa 

Limite 
convencional 

de 
elasticidade, 

MPa 

Alongamento 
em 50 mm, 

% 

Redução 
em área 

% 

Energia 
do golpe 

(em 
ensaio 

de 
choque), 

J 

Dureza, 
HRC 

425 1382 1230 10 46 27 44 
480 1250 1120 13 51 41 42 
540 1070 940 17 56 54 36 
595 1020 910 16 57 73 32 
650 865 760 20 61 83 28 
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3. SIMULAÇÃO DO PROCESSO DE FORJAMENTO 

 
 
 Com o objetivo de se minimizar erros de projeto e de se obter maior certeza durante 

a fase de elaboração do processo, muito se tem estudado no sentido de simular previamente 

o processo desejado. Estas simulações vão desde ensaios simples com materiais de fácil 

modelagem (simulação física) até elaboradas simulações computacionais, as quais 

permitem um grande input de informações relativas ao processo. Entre estas simulações, irá 

se analisar as simulações físicas com plasticina, cálculo numérico e simulação numérica 

computacional. 

 

 

3.1. Cálculos numéricos analíticos 

 

 

 Inúmeras equações empíricas foram desenvolvidas ao passar dos anos, com o 

objetivo de se determinar a força necessária para a conformação de uma peça ou 

componente. 

 Várias teorias foram criadas e se tornaram bastante aceitas na prática da 

conformação, sendo as mais difundidas a teoria elementar da plasticidade e seus métodos 

correlacionados, teoria do limite superior, teoria dos elementos finitos, teoria das linhas de 

escorregamento, entre outras. Cada método trás vantagens e limitações para se efetuar os 

cálculos, sendo todos os métodos baseados em simplificações matemáticas [32]. Detalhes e 

maiores embasamentos sobre estas teorias podem ser encontrados em [14]. 

 Muitas equações são derivadas destas teorias, sendo que cada qual é aplicada para 

um tipo específico e operação de conformação, a qual varia com o processo, as condições 

de aplicação e a geometria da peça a ser deformada. 

 Para casos de forjamento que envolve extrusão inversa, uma aproximação 

matemática empírica pode ser utilizada para se determinar a força de conformação, segundo 

descreve a equação 4 para extrusões retas e a equação 5 para equações com ângulos [5].   
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Sendo: 

  

d0 = diâmetro da geratriz (mm)  

df = diâmetro após a deformação (mm) 

d1 = diâmetro do punção (mm) 

A0 = secção antes da conformação (mm2) 

Ai = secção após a deformação (mm2) 

kfm = tensão de escoamento média (N/mm2) 

ηf = rendimento 

Sw = curso do punção (mm) 

h0 = altura inicial da geratriz (mm) 

hk = altura não extrudada (mm) 

hf = espessura do fundo (mm) 

Ap = secção do punção 

µ = coeficiente de atrito 

p = espessura da parede 

 

Para a geometria desejada da peça em questão neste trabalho, essas equações podem 

ser usadas para se obter uma aproximação da força necessária para o forjamento da mesma. 

No entanto, devido a esta equação ser formulada de maneira empírica e várias 

simplificações matemáticas serem usadas, seu valor pode apresentar erro considerável, de 

modo que equações empíricas apresentam apenas uma aproximação da força real necessária 

[33]. 
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3.2. Simulação física utilizando plasticinas 
 
 
 
 Com o intuito de se verificar o preenchimento completo da cavidade de uma matriz, 

materiais de fácil modelamento podem ser utilizados, como cobre eletrolítico, chumbo e 

plasticinas [34, 35].  

Estes materiais são utilizados já que seu escoamento se assemelha ao escoamento do 

aço quando deformado a quente, podendo, então, ser utilizado para se determinar a 

quantidade de rebarbas no final do processo, a falta de preenchimento devido ao volume 

incorreto no início do processo, problemas na geometria da peça e custo para refazer e 

redesenhar o ferramental [29, 36, 37]. 

 A plasticina, dentre os materiais citados, é o que necessita de menor força de 

conformação, além de ter maior maleabilidade e menor custo [35, 36]. Dentre estes 

materiais, a plasticina originária da massa de modelar comercial ACRILEX� é a que 

apresenta melhor ductilidade, sendo, portanto, das plasticinas usuais a mais indicada para a 

realização de ensaios físicos com materiais de fácil modelamento [38]. 

 É vasta a gama de peças e processos que podem ser simulados por materiais de fácil 

modelamento. Sobretudo peças conformadas através de forjamento em matriz fechada, que 

são o tema de interesse deste trabalho. Como exemplo, pode-se citar porcas e parafusos 

[38], brocas [29], chapas laminadas [37], cilindros recalcados [35], entre outros. A 

seqüência de fabricação de um parafuso sextavado é simulada com plasticina [38] e a figura 

9 ilustra os resultados. 

 

 
Figura 9 – Seqüência de forjamento de um parafuso simulada com plasticina [38]. 
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3.3. Simulação numérica computacional 

 

 Buscando sempre um maior grau de precisão e certeza na fase do projeto de 

forjamento, muito se tem desenvolvido no sentido de se conhecer melhor o processo, 

diminuindo assim os prejuízos devidos a erros de elaboração de projeto. 

 Preenchimento parcial de matrizes, defeitos na peça e nas matrizes, bem como força 

de forjamento, distribuição de temperatura, de tensões e grau de deformação são alguns dos 

parâmetros possíveis de análise via simulação numérica. Desta forma é possível reduzir o 

tempo de projeto, além de eliminar o dispendioso método de “tentativa e erro” [5]. A 

imagem da figura 10 ilustra a análise de fluxo de material de uma bucha fina sendo 

extrudada a frio, via simulação computacional com o software Eesy-2-Form� [39]. O 

último quadro se refere ao gráfico de força de conformação da peça.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10 – Seqüência de conformação a frio de uma peça, simulada pelo software Eesy-2-
Form� [39]. 

 

Com a utilização de softwares de simulação numérica, é possível corrigir eventuais 

erros de projeto de ferramental, ainda na fase de estudos preliminares e projeto do processo. 
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Esta opção permite que se altere e se investigue vários modelos de matrizes, bem como de 

temperaturas e velocidades de deformação de uma peça, sem que para isto seja gasto uma 

considerável quantia em dinheiro para a confecção dos ferramentais, bem como a economia 

de tempo no desenvolvimento de processo também é sensivelmente notada [40]. Um 

esquema de desenvolvimento de processo de forjamento pode ser visto na figura 11. 

Em muitos casos, dependendo das condições do processo de conformação e da 

própria geometria da peça desejada, os métodos de cálculo descritos no item 3.1 trazem 

soluções absolutamente complexas, sendo, desta forma, proibitivo o uso de cálculos 

empíricos na determinação de forças e tensões do processo [5, 36, 41].  

O principal método de solução de problemas matemáticos via simulação 

computacional é o método dos elementos finitos (FEM) [32, 42]. Também é comum ser 

usado o método dos volumes finitos [5], como alternativa para o modelamento 

computacional do processo de forjamento. 

 Figura 11– Desenvolvimento de projetos de forjamento utilizando simulações numéricas. 
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 No entanto, a simulação computacional tem como grandes limitadores, por um lado 

o alto custo dos softwares de simulação e por outro, a confiabilidade dos dados de entrada 

no programa computacional.   

 O fator custo impede que muitas empresas se utilizem desta ferramenta para suas 

atividades fabris. Empresas de menor porte são realmente excluídas desta tecnologia, já que 

as licenças destes softwares costumam ser dispendiosas, podendo chegar a valores 

superiores a U$ 70.000,00, além de serem caros também os sofisticados equipamentos de 

hardware [32].  

 Entre outros softwares de simulação computacional do processo de forjamento, 

podem ser citados alguns, como o MSC SuperForge, de origem americana, o Forge 3, de 

origem francesa, o Q-form, da Rússia e o LARSTRAN/SHAPE, de origem alemã. Este 

último foi o software selecionado neste presente trabalho, devido a sua disponibilidade 

atual no Laboratório de Transformação Mecânica – LdTM/UFRGS.  

O LARSTRAN/SHAPE é um simulador baseado no método de elementos finitos 

que permite a solução bi e tridimensional de problemas de conformação mecânica. É muito 

utilizado para simular processos de forjamento, extrusão e laminação. Também permite 

cálculos com e sem acoplamento termo-mecânico e utilizando um módulo especial é 

possível simular até a evolução microestrutural das peças. A preparação do modelo pode 

ser feita utilizando o programa PEP, que é um pré-e pós-processador, que serve de 

interface gráfica do LARSTRAN. Possui um editor gráfico próprio para modelagem de 

peças e ferramentas, além de uma série de filtros que permitem aproveitar modelos 

construídos em outros programas de CAD, como o SolidWorks. O PEP também conta 

com um módulo para o pós-processamento, ou seja, a apresentação e visualização dos 

resultados que foram previamente simulados no LARSTRAN. 

 Em relação à confiabilidade dos dados de entrada dos materiais, muitos podem ser 

os problemas encontrados para se obter uma simulação realística do processo, sendo o dado 

mais significativo a correta descrição da curva de escoamento do material [43]. No entanto, 

é necessário também que se saiba outros dados dos materiais, entre eles propriedades físicas 

como densidade, calor específico e condutividade térmica, e propriedades mecânicas, como 

curva de escoamento, módulo de Young e coeficiente de Poisson [42]. Ainda como 
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condição de contorno importante, se faz necessário também uma descrição realistica dos 

efeitos do atrito e transferência de calor entre material e matriz [40]. 

 Algumas dificuldades no momento da montagem de uma simulação são comuns, 

como a correta obtenção dos dados referentes ao contato da peça na matriz, ao atrito do 

processo, quando se simulam forjamentos que envolvem grandes deformações, mudanças 

nas propriedades mecânicas dos metais, necessidade de volumes constantes, geração de 

calor durante a deformação e trocas térmicas entre peça e matriz, matriz e ambiente, 

ambiente e peça [42]. 
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4. PRODUÇÃO DA PEÇA DE ESTUDO 

 

4.1. Processo atual de fabricação por usinagem 

 

Atualmente, a peça de estudo vem sendo produzida no Brasil pelo processo de 

usinagem. Partindo-se de um tarugo maciço cujo diâmetro corresponde a 38 mm e a altura 

de 62 mm, remove-se material em máquinas de usinagem por controle numérico, de onde 

restam somente 46% de material, originando a peça. Ou seja, mais da metade do material é 

removido e não aproveitado, gerando tão somente cavaco.  

Em seu processo de usinagem, a peça passa por algumas etapas de fabricação, sendo 

inicialmente usinada no centro de uma das bases para a formação de uma cavidade interna, 

onde será engastada uma haste rotativa, conforme ilustra a figura 12 [29]. 

 

 
Figura 12 - Broca de furação de rochas de aço AISI 8640 engastada a uma haste 

rotativa [29]. 
 

A outra parte usinada é a seção externa de seu corpo onde são feitos rasgos laterais e 

furos para a colocação de bits de metal duro, os quais serão os responsáveis pelo contato da 

broca com as rochas durante o trabalho de furação [29]. A figura 13 apresenta algumas 

brocas, desta vez sem a montagem na haste, ilustrando a cavidade central da peça. 
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Figura 13 – Brocas usinadas com revestimento superficial e bits de metal duro 

inseridos [29]. 
 

Além do desperdício de matéria-prima, outros fatores negativos podem ser atribuídos 

ao processo de fabricação dessas peças através de usinagem. Em um primeiro momento, 

estima-se que o desempenho em relação a dureza e resistência mecânica da peça usinada é 

mais baixo na comparação com o processo de forjamento. Inclui-se ainda o fator tempo de 

produção, que na usinagem é mais elevado que no processo de conformação mecânica.  

Ambos os fatores citados acima mostram que o desenvolvimento de um processo de 

fabricação destas brocas por usinagem seria extremamente benéfico, tanto na qualidade das 

peças, quanto economicamente para o processo de manufatura industrial. 

 

 

4.2. Preforma proposta fabricada por forjamento 

 

  

 Estudando também esta peça, YURGEL [29] propôs a obtenção de uma preforma da 

broca, onde se faria por extrusão inversa a cavidade central da peça e, na seqüência, seria 

usinada toda a parte externa da mesma, conferindo a broca sua geometria final e seu correto 
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acabamento superficial. Nas figuras 14 pode se observar a peça proposta em uma 

representação em software de CAD, com vista em corte para evidenciar a cavidade central. 

 

 
Figura 14 – Preforma proposta por YURGEL [29]. 

 

 Para a execução desta preforma, o autor sugeriu um ferramental composto de 

diversas partes, sendo uma matriz inferior contendo a cavidade que origina as dimensões 

externas da peça, uma matriz superior, que limita a altura da peça e prende a terceira parte 

do ferramental, o punção, o qual tem por objetivo penetrar no material originando a 

cavidade interna da broca. O projeto conta ainda com um sistema de extração, localizado no 

fundo da matriz inferior. A figura 15 representa uma vista em corte do ferramental citado, 

no início e no fim da conformação. 

A melhoria proposta partia-se de um tarugo de 38 mm de diâmetro por 60 mm de 

altura, o que renderia, em comparação com a peça usinada, uma economia de material da 

ordem de 4%.  

Apesar da pouca diferença em termos de economia de material, a vantagem foi 

notada em relação aos tempos de processo, já que a etapa mais demorada da usinagem da 

peça é justamente a cavidade central, devido ao difícil acesso da ferramenta e a necessidade 

do uso de centros de usinagem em comando numérico, os quais possuem um elevado custo 

de hora/máquina [29].   
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  (a)                                                                 (b) 

Figura 15 – Desenho esquemático do ferramental proposto por YURGEL [29]. (a) Inicio da 
conformação e (b) fim da conformação. 

 

As grossas paredes geradas neste processo proposto e a grande quantidade de 

material excedente na região inferior da peça (onde será feito a usinagem da “cabeça” da 

broca) foram as responsáveis pelo pequeno ganho na economia de material. 

Partindo-se desta constatação, YURGEL sugere em seu trabalho “uma nova 

situação de forjamento em que seja possível fabricar a parte externa da broca (cabeça), 

além da cavidade interna proposta por este trabalho” [29]. 

 Partindo-se desta sugestão, o presente trabalho se propõe a produzir uma peça com 

maior economia de material e diminuição dos tempos de usinagem após forjamento.  
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5. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

 

 

5.1. Material utilizado 

 

 

 O material utilizado como matéria-prima para as peças forjadas é o aço baixa liga 

AISI 8640, cujas características foram mostradas no item 2.6 do presente trabalho. 

 Sua condição de forjamento é recozida, partindo-se de uma barra cilíndrica de 38 

milímetros de diâmetro, a qual foi usinada, ficando com diâmetro final de 32 milímetros. 

 

 

5.2. Seleção do aço da matriz 

 

 

 Conforme visto na revisão bibliográfica, quando se projeta uma ferramenta para 

trabalho a quente, o ideal é selecionar um aço cuja característica de resistência mecânica 

sofra a menor perda possível com a exposição da temperatura. 

 Nota-se que, dentre os aços para trabalho a quente comercialmente disponíveis, os 

aços da classe H, ao cromo, são aços que perfeitamente satisfazem às solicitações previstas 

na conformação. 

 Por questão de facilidade de obtenção e economia, o aço selecionado para este 

projeto de ferramental foi o aço H13, cuja composição química está exposta na tabela 4 e 

suas propriedades mecânicas na tabela 5. 

 

 

5.3. Projeto do ferramental 

 

 

 Inicialmente, discute-se a peça que se deseja obter. A figura 16 apresenta a peça, 

desenhada em CAD através do software SolidWorks na forma maciça e em corte contendo 
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as dimensões da mesma. Salienta-se aqui que, neste trabalho, procurou-se alterar as 

dimensões da peça, devido a iniciais desencontros com a empresa fabricante, mas 

mantendo-se o conceito da geometria da peça. 

  

                      
                                 (a)                             (b) 

 
                 (c) 

Figura 16 – Gravura da matriz. (a) Gravura maciça, (b) visão em corte, (c) dimensões da 
gravura.  
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Pelo desenho no software de CAD SolidWorks, foi possível se determinar o 

volume da peça pronta, sendo este de 48 441 mm3. Pela lei de conservação do volume, e 

pela geometria da peça, decidiu-se optar por um billet cilíndrico, com dimensões iniciais de 

32 mm de diâmetro e 60,5 mm de altura. 

Para a obtenção desta broca, via forjamento a quente, projetou-se um ferramental 

composto de várias partes: uma matriz inferior, responsável pela conformação da base da 

peça, uma matriz intermediária, cuja finalidade é a de moldar o corpo externo da broca, 

uma matriz superior, que serve como guia do punção penetrador e de fixação do sistema na 

prensa, um punção penetrador, que faz a cavidade interna da peça, além de um sistema de 

molas extratoras, as quais são alinhadas em torno de parafusos guia. Faz parte do sistema 

também, um limitador de curso do punção, o qual é removível, e prendedores, os quais 

fixam as partes do ferramental a prensa. 

A matriz inferior, representada pela figura 17, possui finalidade de, em um primeiro 

momento, fixar o sistema na mesa da prensa e, em sua cavidade, conformar a parte inferior 

da cabeça da broca.  

A fixação se dá através da inclusão de prendedores fixos na prensa, os quais são 

encaixados nos rasgos laterais que a matriz inferior apresenta. Na superfície deste 

componente, estão ainda dois furos, os quais recebem os pinos guia, fixados na matriz 

intermediária. 

A matriz intermediária, cujas dimensões podem ser vistas na figura 18, tem como 

principal função limitar a expansão do tarugo, delimitando as dimensões externas da broca 

conformada. Este componente delimita desde a parte superior da cabeça da broca, até o 

topo da peça.   

É em seu interior que o tarugo é alojado e recebe a penetração do punção. Na 

superfície inferior deste componente, estão fixados os pinos guia, ao passo que na parte 

superior, existem dois furos roscados, que receberão os parafusos fixos de junção desta 

parte com a matriz superior. 
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(a) 

 

 
(b) 

 
(c) 

 
Figura 17 – Modelo sólido da matriz inferior. (a) Vista superior, (b) vista frontal em corte, 

(c) croqui em corte com cotas. 
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(a) 

 

 
(b) 

 

 
(c)  

Figura 18 – Modelo sólido da matriz intermediária.(a) Vista superior, (b) vista 
frontal em corte, (c) croqui em corte com cotas. 
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A matriz superior (figura 19), por sua vez, tem função principal de fixação do 

sistema junto ao cabeçote da prensa, além de servir de suporte para o punção e guia dos 

parafusos de junção das matrizes. Em seu centro há um furo passante, o qual prende, por 

intermédio de um parafuso, o punção que é inserido no rebaixo existente na parte inferior 

da matriz.  

Nas laterais, a matriz superior possui 2 rasgos, que servem para fixação do conjunto 

pela extremidade superior do sistema, com a inclusão de prendedores fixos no cabeçote da 

prensa, tal qual é feito na matriz inferior. Existem ainda, 2 furos passantes, onde se movem 

os parafusos fixos na matriz intermediária. O diâmetro do furo é diminuído próximo da 

superfície inferior, afim do parafuso ficar com movimento restrito verticalmente. 

O punção penetrador (figura 20) tem como objetivo produzir a cavidade interna da 

peça. Este componente é fixado na matriz superior através de um parafuso e, quando em 

trabalho, penetra seu punção cônico no centro da peça, produzindo a cavidade desejada. O 

movimento deste é limitado em 52 mm de penetração, através de um paralelepípedo 

limitador que é inserido no sistema entre as matrizes superior e intermediária. 

Um sistema de molas prato é imposto ao ferramental, posicionado em volta do 

parafuso de junção entre as matrizes superior e intermediária, com o intuito de impedir a 

adesão da peça no punção, facilitando a extração. Este cuidado foi tomado, devidos aos 

resultados experimentais anteriores [29] de fabricação da cavidade, onde comumente a peça 

aderia ao punção, devido a contração da peça em volta da ferramenta após a deformação. 

Com esse sistema de molas prato, imediatamente após o punção penetrar na peça, a 

medida que a prensa retorna a sua posição original, as molas se encarregam de separar a 

peça do punção. Com a utilização de molas prato em aço baixa liga, alocados em 2 arranjos 

duplos, a força de extração é de 20 kN (2 toneladas), com um curso máximo de 4 mm. O 

sistema do ferramental, montado em sua totalidade, pode ser visto na figura 21 (a). A figura 

21(b), vazada, detalha o sistema de encaixes entre pinos guia, parafusos de sustentação, 

bem como a interação entre as matrizes. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 19 – Modelo sólido da matriz superior. (a) Vista inferior, (b) vista lateral em corte, 
(c) croqui em corte com cotas. 
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                     (a)                                                                             (b) 

Figura 20 – Modelo sólido do punção penetrador.(a) vista frontal, (b) croqui do punção. 

 

 

 
                                (a) (b) 

 
Figura 21 - (a) Desenho do projeto de ferramental completo para conformação da peça.  

(b) Croqui do ferramental completo, vista vazada. 
 
 



 53 

5.4. Simulação numérica computacional 

 

 

A simulação numérica computacional, neste trabalho, foi empregado com objetivos 

diversos. Inicialmente, esta tecnologia foi empregada para avaliar o preenchimento da 

matriz, gerando peças sãs, pra avaliar se o projeto do ferramental era capaz de extrair peças 

conforme geometria desejada. Utilizou-se para esta avaliação, o software LARSTRAN, 

onde se avaliou novamente o preenchimento da cavidade, bem como a força de forjamento 

e a tensão na matriz. Devido à simetria da peça, utilizou-se a simulação em 2D, cujos 

resultados são mais facilmente obtidos e a simulação é menos complexa.  

 

 

5.4.1. Parâmetros empregados 

 

 

 Conforme visto na revisão bibliográfica, item 3.3, os parâmetros utilizados no 

processo são de total importância para um resultado confiável da simulação. Desta forma, 

aplicaram-se os seguintes parâmetros: 

  

· Tamanho da malha de 2 mm; 

· Coeficiente de atrito (µ ) de 0,3;  

· Velocidade de ferramenta (Vf ) de 6,7 mm/s;  

· Temperatura (Τm ) das matrizes 25° C; 

· Densidade (ρ) do material de 0,00000785 kg/mm3; 

· Calor específico (cp ) de 667 J/kg*K; 

· Condução de calor (λ ) de 0,0299 W/mm*K; 

· Módulo de elasticidade (E) de 205.000 N/mm2; 

· Coef. de transferência de calor (α )  metal/matriz 0,008 W/mm2*K;  

· Coeficiente de radiação (ε ) 0,8; 

· Temperatura da geratriz (Tg) 1200°C; 

· Temperatura ambiente (Ta) de 25° C. 
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 Estes parâmetros foram obtidos de dados bibliográficos, extraídos das referências 

[30, 44, 45]. Para indicar o escoamento do material, utilizou-se uma curva de escoamento 

retirada da bibliografia, sobre a qual se baseou o processo de simulação computacional. A 

figura 22 ilustra esta curva para 3 diferentes temperaturas. 

 

 
Figura 22 – Curva de escoamento do aço AISI 8640 [29]. 

 

 

5.5. Simulação física de preenchimento da peça – plasticinas 

 

O uso de simulação física com plasticinas, nesse trabalho, teve o objetivo de avaliar 

o escoamento que o material teria submetido ao sistema de ferramentas de conformação 

proposto. Também serviu para avaliar o preenchimento da peça, predizendo se este seria 

completo e satisfatório, ou em caso contrário, indicando os pontos de falhas. 

Para esta simulação, utilizou-se como matéria-prima massa de modelar da marca 

ACRILEX�, conforme indicado por [38]. Através de uma extrusão direta da massa, em um 

tubo de PVC, se obteve os tarugos de plasticina, no diâmetro de 32 mm e alturas variáveis, 

de 59 mm, 60 mm e 60,4 mm. 

Como lubrificante do processo, foi utilizado desmoldante a base de silicone, sob 

forma de spray, cuja principal aplicação é em desmolde de cera em modelamento metálico, 
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para indústria de fundição. Devido a similaridade do processo, optou-se por este 

desmoldante, já que não se encontrou na bibliografia referência sobre lubrificação nessas 

condições simuladas. 

A simulação física ocorreu à temperatura ambiente, tanto material, quanto as 

ferramentas. A força aplicada nos 3 ensaios foi de 20 kN, imposto por uma prensa 

hidráulica de acionamento manual. 

 

5.6. Forjamento das peças a quente  

 

Para forjar as peças, utilizou-se o sistema de ferramental exposto no item 5.2, 

fabricado em aço ferramenta, o qual foi tratado termicamente, com ciclo de têmpera e 

revenimento, conforme determinação do fabricante do aço. A montagem do ferramental 

pode ser visto na figura 23. 

Este sistema foi montado em uma prensa hidráulica, marca FKL, com capacidade 

para 7500 kN, a qual imprime uma força na peça com velocidade de ferramenta de 6,7 

mm/s. A prensa utilizada pode ser vista na figura 24. 

   
                                (a)                                                                   (b) 
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(c) 

Figura 23 – Ferramental utilizado para o estudo. (a) Ferramental aberto. 
(b) Ferramental iniciando a conformação. (c) Ferramental no fim da conformação. 

 

 

 
Figura 24 – Prensa hidráulica de 7500 kN, marca FKL. 
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As peças foram pré-aquecidas a 150 ºC, em um forno mufla (figura 25), com 

exposição a essa temperatura por um tempo de 20 minutos. Na seqüência, as peças foram 

retiradas e mergulhadas em solução lubrificante sintética líquida, a fim de se obter uma 

película lubrificante envolvendo os tarugos. Estes foram então recolocados no forno a 

medida que este chegava a temperatura de forjamento, sendo 1200 ºC para o trabalho a 

quente. O período de exposição imposto foi de 20 minutos para homogeneização da 

temperatura e então foram retiradas para serem conformadas mecanicamente na prensa 

hidráulica utilizada. 

As ferramentas de conformação também foram lubrificadas, sendo aquecidas com 

incidência de chamas através de um bico de gás, por um tempo de 1 hora. Posteriormente, 

foi borrifado sobre a superfície da mesma uma solução lubrificante sintética, marca Atan 

285, do fabricante IGUCIMA�. Este procedimento, descrito pelo fornecedor de 

lubrificante, originou uma camada fina de lubrificante aderido à superfície das ferramentas. 

Antes do forjamento, as ferramentas readquiriram a temperatura ambiente. 

Para a medição da força aplicada, utilizou-se uma célula de carga, com capacidade para 

10000 kN de força mensurável, sendo o sinal adquirido pelo aparelho Spider 8, da 

empresa HBM e tratado pelo software Catman Express, da mesma empresa. O 

deslocamento da prensa foi monitorado por um extensômetro de contato, tipo LVDT, o 

qual foi também acoplado ao Spider 8 e tratado pelo mesmo software. 

 

 
Figura 25 – Billets aquecidos em forno tipo mufla. 
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5.7. Caracterização das peças forjadas 

 

 

A dureza das peças e matéria prima foi determinada através de ensaio de dureza 

Vickers. Foram selecionados 3 pontos para obtenção da dureza, variando a região da peça, 

conforme ilustra a figura 26. Cada região foi determinada através de média aritmética 

simples de 6 pontos. Os valores obtidos foram posteriormente comparados entre si.  

Por fim, foi realizado um ensaio de metalografia nas peças, de modo a realizar a 

comparação entre as peças originadas no estudo e a peças comerciais obtidas por usinagem. 

Foi utilizado o procedimento padrão de preparação de amostras, seguindo-se seqüência de 

lixas d’água, polimento com alumina de 1 µm e ataque com reagente químico Nital 3%. A 

análise foi efetuada em microscópio óptico. 

 

 
Figura 26 – Pontos onde se caracterizou a dureza da peça. 

 

 

5.8. Avaliação da perda de massa por oxidação superficial 

 

 

 Para que se fosse avaliado a perda de massa por oxidação superficial das peças, 

devido à ação da temperatura durante o aquecimento e trabalho mecânico, inicialmente 
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pesou-se os billets anteriormente ao forjamento e então, após a deformação, pesou-se 

novamente as peças, a fim de se determinar, percentualmente, a perda de material durante o 

trabalho mecânico. Para essa determinação de massa, utilizou-se uma balança digital de 

precisão, com capacidade de medição de até 1 kg. 

 Após a conformação mecânica das peças, as mesmas foram submetidas a 

jateamento com granalhas de aço, de maneira a se retirar a carepa originada no 

aquecimento, bem como sujidades inerentes ao processo, como excesso de lubrificante, 

graxas e óleo. 

  

 

5.9. Tratamento térmico imposto às peças 

 

 

 O tratamento térmico das peças forjadas seguiu o padrão especificado para este aço, 

sendo aquecido a 845 ºC, permanecendo nesta temperatura por 30 minutos e resfriado 

bruscamente em óleo. O revenimento ocorreu à temperatura de 520 ºC, com exposição de 4 

horas e resfriamento ao ar.  

O mesmo tratamento térmico foi imposto à peça usinada, já que esta rota de 

tratamento térmico é a utilizada pela empresa fabricante da broca, seguindo as 

especificações do cliente final. A seqüência de tratamento térmico imposta às peças de aço 

AISI 8640 pode ser observada na figura 27. 

 

 
Figura 27 – Seqüência de tratamento térmico imposta às peças de estudo. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

6.1. Resultados da simulação computacional 

 

 Realizada a simulação numérica computacional, conforme descrito no item 5.4, 

obtiveram-se resultados referentes ao preenchimento da matriz, força de conformação e 

fluxo de material. 

 Em relação ao preenchimento da matriz, pôde-se perceber que o projeto gera peças 

com completo preenchimento, sendo possível se obter a geometria desejada em projeto, 

respeitando-se as dimensões pré-definidas. A figura 28, extraída da simulação numérica do 

programa LARSTRAN, retrata o preenchimento completo da peça de trabalho. 

 As figuras 29(a) e 29(b) indicam o início e final do processo de forjamento 

simulado pelo software. Como a peça possui uma geometria simétrica, foi possível simular 

apenas metade da peça, em duas dimensões. A figura 29(a) revela a geometria inicial do 

billet, cilíndrico, bem como a malha adotada. Na figura 29(b) pode-se perceber o final do 

processo, bem como o fluxo do material, que é retratado pela deformação da malha imposta 

anteriormente ao billet.  

  

 
Figura 28 – Simulação do preenchimento da cavidade da matriz 
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                         (a)                                                                   (b) 

Figura 29 – Simulação do processo via software LARSTRAN. 
(a) Início do processo. (b) Final do processo. 

 
Este processo de forjamento simulado gerou ainda a predição da força de 

conformação, a qual pode ser vista no gráfico exposto na figura 30. Pela análise do mesmo, 

tem-se uma força final de conformação da peça, nos parâmetros de processo simulados, de 

1195 kN. 
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Figura 30 - Gráfico força versus deformação obtido pela simulação do processo 
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A partir desta simulação, a qual apresentou resultados que aprovam o projeto do 

ferramental, partiu-se para a etapa de usinagem e obtenção das matrizes e punções para a 

conformação da peça de estudo. 

 

6.2. Resultados referentes à simulação física com plasticinas 

 

Pode-se observar que a peça, originada pelo billet de 59 mm de altura, não 

apresentou preenchimento adequado na parte superior da peça, embora a “cabeça” esteja 

preenchida. A peça originada do billet de 60 mm de altura apresentou também total 

preenchimento na “cabeça” da peça, no entanto, ainda assim faltou uma pequena 

quantidade de material para que se preenchesse adequadamente a parte superior da peça.  

O completo preenchimento foi obtido com o billet de altura 60,4 mm. Notou-se 

preenchimento completo de toda a peça, tanto na região de extrusão (parte superior), quanto 

na região da “cabeça” (parte inferior). A figura 31 apresenta as peças produzidas no ensaio 

de simulação física com plasticina. 

 

 
Figura 31 - Peças produzidas no ensaio de simulação física com plasticina. 

 

 O ensaio mostra que é possível se obter peças com completo preenchimento 

de material em todas as regiões da peça, como um billet de 32 mm de diâmetro e 60,4 mm 

de altura. 
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6.3. Resultados referentes à caracterização da matéria-prima 

 

 A matéria-prima utilizada para os trabalhos de conformação foi caracterizada, de 

forma a se determinar o valor da dureza e as características microestruturais do aço AISI 

8640, em seu ponto inicial do processo de obtenção das peças. 

 

6.3.1. Dureza da matéria-prima 

 

 A dureza, determinada através de média aritmética simples de 6 medidas, extraídas 

sob a forma de perfil no tarugo, apresentou valor médio de 265 HV, apresentando desvio 

padrão de 4,2 HV. 

 

6.3.2. Microestrutura da matéria-prima 

 

 Pela análise microestrutural obtida na matéria-prima, pode-se perceber, conforme 

figura 32, que o material está no seu estado recozido, apresentando estrutura composta 50% 

de ferrita e 50% de perlita.  

 Ao longo do tarugo inicial, não se percebeu diferenças no tamanho ou na orientação 

dos grãos do material, de modo que pode se afirmar que a matéria-prima se apresenta de 

maneira homogênea em todas as suas regiões. 

 

 
Figura 32 – Microestrutura da matéria-prima do aço AISI 8640.  

Ataque Nital 4%.  
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6.4. Resultados relativos ao forjamento a quente 

 

 Após a análise das peças forjadas à quente, conforme descrito no procedimento 

experimental, obtiveram-se os seguintes resultados: 

 

6.4.1. Preenchimento das cavidades das matrizes 

 

 Posteriormente ao forjamento das peças, se obteve peças com completo 

preenchimento da cavidade da matriz. Apresentou ainda pequena camada de rebarba, a qual 

escoou entre as matrizes inferior e intermediária, devido à pequena diferença de volume 

entre a peça projetada e o billet usado para a conformação. 

Apesar disso, a peça apresentou dimensões compatíveis com as desejadas 

previamente, de modo que pode ser considerado que o projeto do ferramental de 

conformação obteve sucesso em seu objetivo proposto. A figura 33 apresenta algumas 

peças forjadas neste ferramental. 

 

 
Figura 33 – Peças obtidas pelo processo de forjamento a quente proposto. 

 



 65 

6.4.2. Força de conformação 

 

 Foi possível traçar o gráfico de força aplicada versus deformação da peça, com os 

dados obtidos através da instrumentação instalada no experimento, de modo que se 

determinou a variação de força de acordo com a evolução da formação da peça. 

 A figura 34 mostra este gráfico, de onde pode ser extraído a força final de 

conformação da peça, com um valor de 1122 kN.  
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Figura 34 – Gráfico força versus deformação na obtenção da peça forjada a quente. 

 

O gráfico da força x deslocamento do punção obtido experimentalmente pode ser 

comparado com o gráfico gerado pela simulação numérica computacional, exibido na 

figura 30. Pode se notar uma diferença de 6 % entre os valores encontrados nos 

experimentos práticos e na simulação computacional, conforme figura 35 abaixo, que 

contrasta os dois gráficos.  

Como causas desta imprecisão, pode-se apontar pequenos erros somados nos dados 

de entrada da simulação, já que os mesmos foram obtidos na bibliografia e não para o caso 

específico deste projeto. No entanto, este erro pode ser considerado admissível para o 

processo, já que o resultado trás um indicativo bastante próximo da força real de 

conformação. 
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Figura 35 – Comparação entre as forças de conformação obtidas por simulação e prática. 

 

6.4.3. Perdas de massa por oxidação superficial 

 

 Pesaram-se os billets anteriormente ao forjamento, de onde se obteve a massa dos 

mesmos, sendo feito uma média aritmética simples de 3 corpos de prova. O valor 

encontrado foi de 386 gramas por corpo de prova.  

 Depois de conformadas e limpas, pesaram-se também as peças obtidas, onde, de 

mesma forma, obtiveram-se as massas. As peças conformadas a quente obtiveram, em 

média 372 gramas. A tabela 9 apresenta estes valores, bem como suas diferenças 

percentuais. 

 Pelo retratado na tabela, a perda de massa por oxidação superficial no processo a 

quente é da ordem de 3,6 % para as condições do ensaio realizado. 

 

Tabela 9 – Perda de massa por oxidação superficial no processo a quente. 
Peso das amostras (g) 

Billet 
Peça deformada 

a quente 

% de perda de 

massa 

386 372 3,6% 
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6.4.4. Dureza após forjamento a quente 

 

 As brocas forjadas a 1200 ºC, imediatamente após a conformação mecânica e 

anterior ao tratamento térmico, apresentaram variação na dureza obtida nos 3 pontos 

analisados, o que indica um gradiente de resistência na peça, em virtude do maior ou menor 

grau de recristalização e textura do material. A tabela 10 apresenta estas medidas: 

 

Tabela 10 – Durezas obtidas na peça conformada a quente. 
Região 1 2 3 

Dureza (HV) 325 314 305 

Desvio Padrão 3,5 6,2 7,2 

    

 Pode se perceber através dos valores de dureza obtidos, que a maior resistência da 

peça se dá na região 1 analisada, conforme situa a figura 26, região esta onde ocorre a 

extrusão inversa do componente. Na região 2, onde a influência da deformação gerada pelo 

raio do punção é a mais significativa, percebe-se também um aumento de dureza quando 

comparado a matéria-prima, ao passo que o menor aumento de dureza se dá na região 3, 

inferior da peça, onde a deformação é proporcionalmente menor que nas outras regiões 

ensaiadas. 

 Em comparação com a matéria-prima, a peça forjada adquiriu um ganho de dureza 

médio de 14 %. Este ganho variou de acordo com o perfil da peça originada, chegando a 

seu máximo com 19% na região 1 analisada e ao mínimo de 11% na região inferior da peça 

conformada.  

 

 

6.4.5. Dureza após forjamento a quente e tratamento térmico 

 

 

 Após serem conformadas a quente, as peças resultantes deste processo foram 

submetidas aos tratamentos térmicos de têmpera e revenimento, cujo procedimento foi 

detalhado no item 5.9. O estado temperado e revenido é o estado de trabalho da peça, 
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portanto, esta caracterização é a mais importante sob o ponto de vista prático do uso das 

peças originadas. A dureza resultante deste tratamento foi caracterizada, encontrando-se os 

valores indicados na tabela 11: 

 

Tabela 11 – Durezas obtidas na peça conformada a quente,  
após têmpera e revenimento. 

Região 1 2 3 

Dureza (HV) 363 349 341 

Desvio Padrão 4,1 4,2 3,6 

 

 Ao se comparar a peça tratada com a matéria-prima, percebe-se um ganho médio de 

dureza da ordem de 28%, com variações no perfil entre 32% e 24%. Já na comparação 

direta com a peça forjada sem tratamento térmico posterior, o aumento de dureza obtido foi 

de 12% em média, com variações menores que 1% nas regiões na comparação paritária.   

Segundo a tabela 8, a dureza esperada para este material, após sofrer o tratamento 

térmico imposto neste trabalho, é de 38 HRC, o que, convertido para a escala Vickers, 

encontra-se o valor de 370 HV. A média das durezas ficou um pouco abaixo do esperado, 

cerca de 20 HV, o que representa aproximadamente 2 HRC. O pequeno aumento de dureza 

constatado é atribuído pela severidade do revenimento, o qual foi imposto em elevadas 

temperaturas, conforme descreve o item 5.9. Uma temperatura mais baixa de revenimento 

poderia gerar um maior ganho de dureza e resistência mecânica, com a conseqüente 

redução de tenacidade da peça. 

 

 

6.4.6. Microestrutura das peças 

 

 

 Após deformadas, as peças foram submetidas a ensaios metalográficos, revelando 

sua micrografia e macrografia. A figura 36 apresenta a microestrutura da peça 

imediatamente após a conformação, sendo composta por ferrita e perlita, na mesma 

proporção de fase entre elas. Se a figura 36 for comparada com a figura 32, pode-se 

perceber a diminuição do tamanho de grão do material, evidenciando a ocorrência de 
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recristalização no trabalho a quente. Este efeito pode ser confirmado também pelo aumento 

de dureza verificado na tabela 10, em comparação com a dureza inicial da matéria-prima 

não deformada. 

 

 
Figura 36 – Microestrutura da peça de aço AISI 8640, após forjamento a quente. 

Ataque Nital 4%.  
 

A figura 37 revela a microestrutura da peça forjada a quente após ser submetida a 

tratamento térmico de têmpera em óleo e revenimento. Pode se perceber a presença de 

martensita, o que explica o aumento de dureza registrado pela tabela 11, já que a estrutura 

martensítica revenida, obtida no tratamento térmico, tem como característica elevada 

dureza. 

 
Figura 37 – Microestrutura da peça de aço AISI 8640, forjada a quente, 

após tratamento térmico. Ataque Nital 3%. 
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 A figura 38 revela o fibramento da peça, evidenciando as linhas de fluxo do material 

durante sua conformação. Pode-se perceber claramente o fluxo do material sob a atuação do 

punção, bem como o fluxo de material escoando para a rebarba. Em maior aumento, 

percebe-se também a extrusão inversa na parede superior da peça. 

  

 
Figura 38 – Fibramento da peça forjada. 

 
  Se a figura 38 for comparada com a figura 29 (b), obtida pela simulação 

computacional realizada no software LARSTRTAN, pode-se perceber uma semelhança 

entre o fluxo de material revelado na figura 38 e a distorção da malha na simulação 

computacional, ilustrado na figura 29 (b). O fluxo é mais intenso e visível na região 2 da 

peça, no contorno da ponta do punção, onde se percebe claramente as linhas de fluxo 

acompanhando o raio da ponta da ferramenta. 

        

 

6.5. Resultados referentes a caracterização da peça usinada 

 

 

A peça obtida pelo processo atual de fabricação, via usinagem, também foi 

submetida ao mesmo tratamento térmico de têmpera e revenimento que a peça forjada. 

Caracterizou-se no estado tratado, sua dureza e microestrutura. 
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6.5.1. Dureza da peça usinada 

 

 

 A dureza, determinada através de média aritmética simples de 6 medidas, extraídas 

sob a forma de perfil na peça usinada e tratada termicamente, apresentou valor médio de 

340 HV, com desvio padrão de 3,9 HV.  

 Ao se comparar a peça usinada com a peça forjada, ambas tratadas termicamente 

com o mesmo tratamento imposto, sem variação de tempos, temperaturas ou resfriamento, 

observa-se que a peça forjada apresentou dureza média ligeiramente maior que a usinada, 

na ordem de apenas 3%. Este comparativo pode ser melhor visualizado através da figura 39 

abaixo. Essa diferença pode ser considerada não significativa, já que ao longo do perfil da 

peça forjada existem gradientes de dureza, além do próprio erro de medição inerente aos 

durômetros convencionais, como se pode perceber através dos desvios padrões encontrados 

nas medições das amostras. 
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Figura 39 – Comparação das durezas obtidas nas amostras das etapas do processo. 

 

Sendo a peça originada pela usinagem de um tarugo laminado, já com um tamanho 

de grão pequeno e estrutura homogênea conforme revelou a figura 32, o trabalho mecânico 

acaba por agregar, neste caso, um acréscimo pequeno na dureza final da peça, já que o 

estado de partida do material usinado já possui uma granulometria favorável. 
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6.5.2. Microestrutura da peça usinada 

  

 

 Por se tratar de uma peça usinada e tratada termicamente, a microestrutura 

resultante da peça, na forma que a mesma se apresenta para seu estado de trabalho, foi 

homogênea ao longo do perfil da mesma. A figura 40 mostra uma estrutura temperada e 

revenida deste aço, apresentando estrutura martensítica revenida, homogênea ao longo da 

amostra. 

  

 
Figura 40 – Microestrutura da peça de aço AISI 8640, obtida por usinagem, 

após tratamento térmico. Ataque Nital 3%. 
 

 

 Na comparação direta com a microestrutura da peça forjada e tratada (figura 37), 

não se percebe claramente nenhuma diferença significante entre as micrografias. Esta 

semelhança fica reforçada pela equiparidade das durezas obtidas em ambas as amostras 

avaliadas. 
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7. CONCLUSÕES  

 

 

Com os resultados dos experimentos propostos, conclui-se a viabilidade de 

substituição do processo de usinagem pelo processo de forjamento na obtenção da peça de 

trabalho. 

 

As peças obtidas por forjamento apresentaram uma economia de material da ordem 

de 45,5 %, em comparação com a matéria-prima necessária para o usinado, sendo bastante 

representativo mesmo considerando uma perda de massa por oxidação superficial de 3,6%. 

 

Em relação à dureza das peças, pode-se perceber que a peça obtida por forjamento, 

em seu estado temperado e revenido, apresentou dureza 3,3 % maior do que a dureza 

apresentada pela peça obtida por usinagem, para o mesmo estado de caracterização e 

parâmetros de tratamentos térmicos. 

 

Em comparação com a peça apenas forjada a quente, a peça tratada termicamente 

apresentou dureza 12 % superior, o que comprova a eficiência do tratamento térmico 

imposto na busca de melhorias nas propriedades mecânicas da peça. 

 

A simulação computacional se mostrou eficiente para este processo, indicando 

corretamente a viabilidade de obtenção da peça através deste projeto de ferramental, com 

completo preenchimento das cavidades das matrizes. Em relação à força de conformação, 

seu erro foi de 6%, o que pode ser considerado aceitável para o processo em questão. 
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8. SUGESTÕES DE CONTINUIDADE 

 

 

Ao final deste trabalho, alguns novos desenvolvimentos podem ser continuados, 

aprofundando ainda mais o estudo deste caso. Nestes termos, sugere-se como próximos 

temas de estudo: 

 

O projeto de ferramental pode ser simulado e testado para a conformação a morno, 

buscando-se resultados melhores em termos de acabamento superficial, precisão 

dimensional, redução de usinagem de acabamento final e redução de matéria-prima. 

 

A geometria do ferramental pode ser mudada, com o objetivo de se conseguir um 

forjado ainda mais próximo da forma final, seguindo a tendência net shape e near net 

shape.  

O efeito do pré-aquecimento das matrizes é outro tema possível de ser estudado, 

possibilitando um estudo referente aos impactos desta temperatura de ferramental na força e 

acabamento superficial das peças conformadas. 

 

Os impactos da substituição do processo podem ser estudados mais 

aprofundadamente em termos econômicos, quantificando a economia de tempo de 

produção das peças, sendo que é sabido que o processo de forjamento ocorre em 

velocidades maiores que o processo de remoção de material por usinagem. 

 

Por fim, pode ser elaborado um sistema automatizado para o forjamento das peças 

em questão, acelerando ainda mais os tempos de produção do componente. 

 

 

 

 

 

 



 75 

BIBLIOGRAFIA 
 
 
[1] SCHAEFFER, L. “Introdução ao projeto de ferramentas para 

forjamento a quente em matriz fechada” Ferramental Revista Brasileira da Indústria de 

Ferramentais, p. 19 - 28, set. 2006. 

[2] OLIVEIRA, R.  A.;  “O forjamento de ligas de alumínio – um estudo para a 

liga ABNT 6061”, Porto Alegre, 2001. 

[3] ADLOF, W. W., “Schimiedeteile aus Aluminium Legierungem”, Schimiede 

Journal, Março/1999, pg 16-20. 

[4] HESSE, R., SCHAEFFER, L. “Forjamento de alumínio considerações 

preliminares”. IV Conferência Internacional de Forjamento. Anais do congresso, pg 63-

67. Porto Alegre, 2000. 

[5] SCHAEFFER, L. “Forjamento – Introdução ao processo”. Porto Alegre, 

2001. 

[6] SCHMOLCKEL, D. e D. HEMYARI: “The realization of warm forging´s full 

potential”. International  Conference on  Forging  and  Related  Technology . Professional 

Engineering Publishing, Londres, 1998. 

[7] KENNEY, M.P.;  COURTOIS, J.A.; EVANS, R.D.; FARRIOR, G.M.; 

KYONKA, C.P.; and KOCH, A.A. Semisólid Metal Casting and Forging – ALUMAX 

Eng., Metals Handbook, V15, 1989, pg 331-334. 

[8] METALS HANDBOOK, ”Forming and forging”, V. 14, Ninth Edition, 1988. 

[9] NADERI, M., KLEPACZKO, J. R., BLECK, W. “Constitutive modeling of 

the flow stress during isothermal and non-isothermal forming at high temperatures”. 

Journal of Materials Processing Technology, Available online 22 June 2007. Disponível em 

www.sciencedirect.com . 

[10] WANG, J.; CHEN, J.; ZAO, Z.; RUAN, X.Y.; Modeling of microstructural 

evolution in microalloyed steel during hot forging process, Acta Metallurgica Sinica, 

Vol 19 nº4, 276-286, 2006.  

[11] Curva de Escoamento – Aço SAE 4140. Centro Brasileiro de Inovação em 

Conformação Mecânica – CBCM. http://www.ufrgs.br/ldtm/ , 2007. 



 76 

[12] SOUZA, S. A. de; Ensaios mecânicos de materiais metálicos. Sao Paulo: E. 

Blucher, c1974. 

[13] GARCIA, A., SPIM Jr., J. A., SANTOS, C. A. dos, Ensaios dos Materiais. 

Livros Técnicos e Científicos, Rio de Janeiro, 2000. 

[14] SCHAEFFER, L.; Conformação dos Metais – Metalurgia Mecânica. Editora 

Rígel. Porto Alegre. 1995. 

[15] SCHAEFFER, L.; Conformação Mecânica. Imprensa Livre. Porto Alegre. 

1999. 

[16] DOUGLAS, R.; KUHLMANN, D. Guidelines for precision hot forging with 

applications. Journal of Materials Processing Technology. V. 98, 2000, p.182-188. 

[17] YAMAKAMI, W. J., BUTTON, S. T.; Forjamento a quente de precisão: 

uma proposta para flexibilização. Disponível em: 

http://www.fem.unicamp.br/~sergio1/laboratorio/sistfex.pdf acessado em 24 de junho de 

2007. 

[18] KUDO, H., Towards net-shape forming, Journal of materials processing 

technology, vol. 22, p. 307-342, 1990. Cito in: YAMAKAMI, W. J., BUTTON, S. T.; 

Forjamento a quente de precisão: uma proposta para flexibilização. Disponível em: 

http://www.fem.unicamp.br/~sergio1/laboratorio/sistfex.pdf acessado em 24 de junho de 

2007. 

[19] SHIPLEY, R. J, 1988, Metals Handbook, Precision Forging, 9 a Edição, 

ASM, Metals Park, Ohio, vol. 14, p. 158-175. Cito in: YAMAKAMI, W. J., BUTTON, S. 

T.; Forjamento a quente de precisão: uma proposta para flexibilização. Disponível em: 

http://www.fem.unicamp.br/~sergio1/laboratorio/sistfex.pdf acessado em 24 de junho de 

2007. 

[20] SCHRUFF, I. e PANNES, W: Thyrotherm 2999 EFS Supra: The new Hot-

work Tool Steel for Hig hest Performance in the Forging Industry. Anais da IV Conferência 

Internacional de Forjamento. Porto Alegre. 2000, pg. 175-186. Cito In: SCHAEFFER, L. 

“Forjamento – Introdução ao processo”. Porto Alegre, 2001. 

[21] RANDON, V., NETO, V. P., “Ligas avançadas utilizadas no 

desenvolvimento de peças para a industria aeronáutica empregam processos 

sofisticados”, Revista Metalurgia e Materiais, Caderno Técnico, Out/2005, pg 591-593. 



 77 

[22] SHAN, D., LIU, F., XU, W., LU, Y., “Experimental study on process of 

precision forging of aluminum-alloy rotor”. Journal of Materials Processing Technology, 

170, pg 412 – 415,2005. 

[23] SMITH, W. Structure and properties of engineering alloys. McGraw-Hill, 

Inc. New York, 1993. 

[24] KIM, D. H.; LEE, H. C.; KIM, B.M.; KIM, K. H. Estimation of die service 

life against plastic deformation and wear during hot forging process. Journal of 

Materials processing Technology, v. 166, 2005, p. 372-380. 

[25] ALTAN, T.; OH, S.; GEGEL, H.  Conformação de metais – fundamentos e 

aplicações.  São Carlos/SP: EESC-USP, 1999.   350p. 

[26] IRVING, PICKEING. Cito In: SMITH, W. Structure and properties of 

engineering alloys. McGraw-Hill, Inc. New York, 1993. 

[27] CHIAVERINI, V. Aços e ferros fundidos : caracteristicas gerais, 

tratamentos térmicos, principais tipos. 7.ed., ampl. e rev São Paulo: Associação 

Brasileira de Metais, 2002. 599pg. 

[28] MAROPOULOS, S., RIDLEY, N., KARAGIANNIS, S. Structural variations 

in heat treated low alloy steel forgings. Materials Science and Engineering, A380, pg 79 

– 92, 2004. 

[29] YURGEL, C. C. Substituição do processo de usinagem pelo processo de 

forjamento à quente na fabricação da pré-forma de brocas de furação de rochas. 

Dissertação de mestrado. PPGEM – UFRGS, 2007. 

[30] METALS HANDBOOK, ” Properties and Selection: Irons, Steels, and 

High-Performance Alloys”, V. 1, Ninth Edition, 1988. 

[31] VILLARES METALS, Aços para beneficiamento – Catálogo técnico.  

[32] FERESHTEH-SANIEE, F., JAAFARI M., Analytical, numerical and 

experimental analyses of the closed-die forging. Journal of Materials Processing 

Technology, v. 125-126, pg 334-340, 2002. 

[33] CAPAN, L.; BARAN, M.; Calculation method of the press force in a round 

shaped closed-die forging based on similarities to indirect extrusion. Journal of 

Materials Processing Technology 102. 2000. p. 230 - 233. 



 78 

[34] CHU, E.; TAEK IM, Y.; KIM, N.; LEE, J.; Process sequence design of large 

axi-symmetric forging product of AISI 4130 in nozzle type. Journal of Materials 

Processing Technology, v. 48, 1995, p. 143-149. 

[35] BUTELER, D. I.; NEVES, P. C. U. ; RAMOS, L. V. ; SANTOS, C. E. R.; 

SOUZA, R. M.; SINATORA, A. Effect of anvil geometry on the stretching of cylinders. 

Journal of Materials Processing Technology, v.179, 2006, p. 50-55. 

[36] MOON, Y.H.; TYNE.C.J.V. Validation via FEM and plasticina modeling of 

upper bound criteria of a process-induced side-surface defect in forgings. Journal of 

Materials Processing Technology, v.99, 2000, p. 185-196. 

[37] PERTENCE, A. E. M.; CELTIN, P.R. Analysis of a new model material for 

the physical simulation of metal forming. Journal of Materials Processing Technology, 

v.84, 1998, p. 261-267. 

[38] SANTOS, M. R. dos, CETLIN, P. R. Processos alternativos de recalque da 

cabeça de parafusos sextavados. Tecnologia em Metalurgia e Materiais (São Paulo), v. 3, 

p. 45-49, 2006. 

[39] SCHMITT, P. D., CAMILLO, M., CARMINATI, M., PINOTTI, L. Métodos 

para conformação de buchas com paredes finas. 11ª Conferência Internacional de 

Forjamento – ANAIS. Bento Gonçalves, 2007. 

[40] FUJIKAWA, S. Application of CAE for hot-forging of automotive 

components. Journal of Materials Processing Technology, v.98, 2000, p. 176-181. 

[41] CHO, H. Y., MIN, G.S., JO, C.H., KIM, M. H. Process design of the cold 

forging of a billet by forward and backward extrusion. Journal of Materials Processing 

Technology, v. 135, 375–381, 2003.  

[42] SCHAEFFER, L., BRITO, A. M. G., GEIER, M., Numerical simulation 

using finite elements to develop and optimize forging process.  Steel Research 

International, n 2/3, 2005. 

[43] LENHARD Jr., A. L., Análise da Influência das Propriedades do Material e 

Parâmetros do Processo na Simulação Numérica do Processo de Forjamento. 

Dissertação de mestrado. PPGEM – UFRGS, 2007. 

[44] Biblioteca eletrônica Matweb.com – Material Property Data. Disponível em 

www.matweb.com - acessado em 10 de junho de 2007. 



 79 

[45] Banco de dados do software LARSTRAN/SHAPE versão 3.55. Alemanha, 

2007.  

 


