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RESUMO 

 

 

Neste trabalho foi desenvolvida uma ferramenta instrumentada para o estudo do processo 

de corte de chapas por cisalhamento. Sua instrumentação permite a medição da força de 

corte , da força do prendedor de chapas e do deslocamento do punção, permitindo a 

realização de experimentos visando a otimização do processo. O equipamento permite 

também o estudo de métodos de supervisão do processo através da determinação da curva 

característica do processo para uma determinada situação de corte. Foram realizados 

experimentos variando alguns parâmetros do processo e procedendo-se uma análise de 

variância sobre os resultados. Os experimentos mostraram que, para materiais com grande 

resistência, a força necessária para o corte tem relação com a força exercida pelo prendedor 

de chapas. 
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ABSTRACT 

 

 

This work describes an instrumented tool for the use in research of the shearing processes. 

With its integrated instrumentation is possible to measure the cutting force, the blankholder 

force and the punch displacement, allowing a wide variety of investigations aiming the 

process optimization. The tool capabilities also allow its application in process supervision 

strategies research. Experiments were made with an analysis of variance. The results 

showed that, for high strength sheet metal materials, the force needed to the cutting process 

has some relation with the force due to the blankholder. 
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1. Introdução 
 

A técnica da estampagem ganha cada vez mais importância na manufatura de componentes. 

A pesquisa para se atingir elevados índices de produção de componentes de precisão ao 

menor custo possível conduziu ao aumento do uso da conformação por prensa, o que, por 

sua vez, está abrindo novos mercados. Processos de manufatura que consomem tempo, 

como fundição, sinterização, forjamento e usinagem estão cada vez mais sendo substituídos 

pelos processos de estampagem. Na base desse contexto estão também os 

desenvolvimentos contínuos em materiais e ferramental [1, 2]. 

 

Durante a fabricação de um componente por estampagem diversos processos como corte, 

embutimento profundo, flangeamento, calibração, dobra, etc., são utilizados de acordo com 

a complexidade da forma final desejada. Nesse contexto o processo de corte situa-se como 

a mais amplamente utilizada técnica de separação, seja isoladamente, como na preparação 

de geratrizes para embutimento profundo e posterior recorte do excesso, seja em 

ferramentas progressivas, onde convive com outros processos [3, 4, 5, 6, 7, 8]. Dentre as 

diversas técnicas de separação existentes, o corte por cisalhamento, ou corte convencional, 

tem como característica importante um ferramental mais simples quando comparado a 

outras técnicas, que pode ser utilizado em prensas de simples ação e que permite a 

produção de peças com uma qualidade dimensional suficientemente boa para a maioria das 

aplicações. Porém, a exigência por qualidade tem crescido dia a dia, junto com a 

necessidade de redução de custos e aumento da velocidade de produção, o que torna a 

necessário um constante desenvolvimento do processo [8, 10, 11, 12]. 

 

Atualmente o conhecimento existente sobre o processo está baseado quase que totalmente 

em estudos fenomenológicos, devido à inexistência de uma teoria que descreva 

satisfatoriamente o mecanismo do processo [13]. Com o objetivo de realizar estudos sobre 

o processo, neste trabalho foi projetada e construída uma ferramenta instrumentada para 

pesquisa de métodos para a otimização e a supervisão do processo de cisalhamento de 

chapas. A ferramenta desenvolvida permite que se varie de forma controlada os fatores 

mais importantes do processo, tornando possível o estudo da influência desses fatores na 
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qualidade do corte. Além disso, permite que sejam realizados experimentos orientados à 

supervisão do processo como forma de acompanhar o desgaste das partes ativas da 

ferramenta e também detectar problemas como trincas ou quebras durante o processo. 
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2. Revisão da Literatura 
 

A figura 2.1 mostra o exemplo de um silenciador para moto serras, onde o processo está 

presente no recorte das geratrizes, recorte das janelas para escape dos gases, dos 

componentes internos e externos e das furações para montagem [13, 14]. 

 

 

Figura 2.1 Componentes de um silenciador para moto serras. Exemplo de produto 
estampado fabricado do Brasil em que o processo de corte é muito 
utilizado.Fonte: Metalúrgica THF Ltda. 

 

Na maioria dos casos, a qualidade da região cortada é definida pela aplicação da peça. 

Casos em que a região cortada possui características funcionais requerem um controle 

acurado dos parâmetros do processo. Alguns exemplos são mostrados na figura 2.2. 

 

O fator determinante do processo de corte a ser utilizado na fabricação de um componente é 

a qualidade da região cortada, e processos que garantem uma melhor qualidade de corte são 

mais caros por necessitar de ferramentas e prensas mais sofisticadas. A pesquisa por 

métodos de otimização do processo de corte por cisalhamento pode portanto resultar em 

reduções de custos dos equipamentos necessários à fabricação. Além disso, métodos de 

produção modernos exigem supervisão constante de todos os fatores que influenciem a 

qualidade do produto final.  
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Figura 2.2 Exemplos de peças cortadas por cisalhamento que requerem alta qualidade 

da região cortada. Esquerda: placa de fixação de componentes mecânicos 

em um aparelho de CD para automóveis. Direita: lâminas rotativas de um 

barbeador [13]. 

 

Devido aos diversos fatores que influenciam o processo, o problema da otimização sempre 

foi considerado de difícil solução [4]. Com o desenvolvimento dos sensores para medição 

de forças foi possível conhecer o comportamento da força de corte para diferentes materiais 

e parâmetros do processo. A aplicação de sensores às ferramentas de corte, já na década de 

70 [3] e nos dias atuais [5, 11, 15, 16, 23], permitiram um melhor conhecimento do 

processo. 

 

O processo de corte que é objeto deste trabalho está classificado na norma alemã DIN 8580 

– Processos de Fabricação [17]. A DIN 8580 começa a classificação segundo o tipo de 

processamento em três grupos principais: criação da forma, alteração da forma e alteração 

das propriedades do material. Dentro destes três grupos são distribuídos os processos de 

fabricação, classificados como mostra a figura 2.3. No grupo 3 encontram-se classificados 

os processos de separação, entre estes os processo de corte (descrito na DIN 8588 [18]), 

entre estes o corte por cisalhamento. Adiante a norma classifica as diversas maneiras de se 

efetuar o corte por cisalhamento, no presente trabalho aplicando-se o corte com uma única 
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batida de prensa. Finalmente, a norma classifica o corte segundo o formato da linha de 

corte, que neste trabalho caracteriza-se pela linha de corte fechada em si mesma. 

 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 GRUPO 6

3.1

3.1.1

3.1.1.1

3.1.1.1.1

MOLDAGEM
Exemplos.:

fundição
injeção de pós

CONFORMAÇÃO
Exemplos:

embutimento
forjamento

SEPARAÇÃO
Exemplos:
usinagem

corte

UNIÃO
Exemplos:
soldagem

pressunião

DEPOSIÇÃO
Exemplos:

pintura
eletrodeposição

ALTERAÇÃO DAS 
PROPRIEDADES

Exemplo:
Têmpera

CORTE
(DIN 8588)

CORTE POR 
CISALHAMENTO

CORTE COM 
PRENSA DE 

SIMPLES EFEITO

CORTE FECHADO

CRIAÇÃO DA
 FORMA

ALTERAÇÃO DA FORMA
ALTRAÇÃO DAS 
PROPRIEDADES

Figura 2.3 Classificação do processo de corte por cisalhamento segundo a DIN 8580. 

 

Igualmente existem classificações originadas das indústrias especializadas nos processos de 

corte, que podem ser descritas como [19]: 

 Técnica de corte convencional: produz peças com valores médios de tolerância, com 

média freqüência de batidas da prensa. É feita em prensas mecânicas com estrutura 

tipo “C”. Esta é a técnica estudada neste trabalho; 

 Técnica de corte de alta velocidade: produz peças com tolerâncias mais justas que o 

processo de corte convencional, com velocidade de até 1800 batidas por segundo. 

Utiliza predominantemente ferramentas de metal duro, em prensas com estrutura 

tipo “O”; 

 Técnica de corte fino: produz peças de chapas de 1 até 10 milímetros de espessura 

com tolerâncias muito boas e alta qualidade da superfície cortada. Esta é necessária 

onde a superfície do corte possui uma função mecânica no componente (p.ex. 
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engrenagens), com pequenas tolerâncias de forma e de medidas e alta qualidade da 

superfície cortada. 

 

2.1  Elementos Básicos e Mecanismo do Processo 
 

Os componentes básicos de uma ferramenta de corte convencional ou corte por 

cisalhamento é mostrado na figura 2.4: 

 

Figura 2.4 Elementos básicos de uma ferramenta de corte por cisalhamento. 1- punção, 
2- matriz, 3- base da ferramenta, 4- chapa, F - força de corte, f - folga 
punção–matriz. 

 

O corte é realizado através do movimento relativo de um punção de corte contra uma 

matriz, causando a separação do material da chapa. O objetivo do corte pode ser tanto 

realizar um furo com o formato do punção na chapa quanto separar o componente (também 

com o formato do punção) da chapa. No caso de um punção circular, o diâmetro do punção 

é levemente inferior ao diâmetro da matriz de forma a existir uma folga entre os dois que 

permite que o punção penetre na matriz, separando a chapa em duas partes. Esta folga é o 

parâmetro mais importante do processo.  
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Uma peça cortada com o processo de corte convencional apresenta características próprias 

originadas da forma como as tensões se distribuem sobre a chapa no momento do corte, 

como mostra a figura 2.5. Estas características definem qualitativamente o processo no que 

diz respeito ao resultado do corte. 

Figura 2.5 Partes principais de uma peça cisalhada. a- zona de arredondamento, b- 

zona  cisalhada, c- zona fraturada, d- rebarba, e- empenamento. 

 

a

b

c

d
e 

 

A forma como se processa o corte pode ser bem entendido mediante a análise em seqüência 

de cada uma das fases do processo como descrito abaixo e ilustrado na figura 2.6. 

 

Figura 2.6 Seqüência das etapas do processo de corte por cisalhamento. 1-punção, 2-

chapa,  3-matriz. Fonte: [20]. 
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1. Com a atuação da força do punção sobre a chapa aparece em primeiro lugar uma 

deformação elástica. A chapa arqueia-se sob o punção e tende a levantar suas 

extremidades devido à folga entre punção e matriz.. Desta fase passa-se 

rapidamente a uma deformação plástica, caracterizada por um arredondamento 

permanente da chapa, com um perfil que termina tangenciando a próxima fase, de 

cisalhamento. Como a folga existente entre a matriz e o punção é muito pequena em 

relação à espessura da chapa, esta fase é também pequena e termina  tangente à 

próxima fase, de cisalhamento, correspondendo a uma altura de 5 a 10% da 

espessura da chapa. 

 

2. A seguir ocorre a fase de cisalhamento. O material escoa devido ao esforço 

realizado pelo punção sobre a matriz formando a zona cisalhada. O modo principal 

de deformação é cisalhamento ao longo de um plano determinado pelo punção e 

pela matriz, perpendicular ao plano da chapa. Devido ao crescente encruamento do 

material durante o corte, a zona de  arredondamento da chapa tende também a 

crescer. 

 

3.  A crescente solicitação é aplicada até que se esgote a capacidade de deformação da 

secção da chapa. Quando isto ocorre, surge na aresta de corte da matriz uma trinca 

na direção da máxima tensão de cisalhamento, que conduz finalmente à separação 

do material. A trinca resultante pode ser reconhecida na peça cortada como uma 

região rugosa e de formato oblíquo, com o ângulo de inclinação dependente do 

tamanho da folga. A forma como ocorre a fratura também é responsável pelo tipo e 

tamanho da rebarba resultante na peça. 

 

O estado de tensões durante o processo de corte é variável. A máxima tensão de 

cisalhamento na trinca alcança o limite de ruptura ao cisalhamento antes do limite de 

escoamento, devido ao crescente encruamento que vai ocorrendo durante o processo. O 

surgimento da trinca ocorre então na direção da máxima tensão de cisalhamento Com a 

separação da peça cortada ocorre o retorno elástico do material remanescente na chapa, que 
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se comprime em torno do punção. Finalmente, com o movimento de retorno o punção é 

extraído da chapa.  

 

A qualidade do final do corte pode variar principalmente em função do material e da folga 

entre punção e matriz. Uma chapa de aço inox apresenta uma zona de arredondamento 

maior em comparação com uma chapa de alumínio, devido ao fato que a resistência 

causada pelo encruamento na primeira ser consideravelmente maior que na segunda. No 

alumínio a região fraturada é maior que no aço inoxidável pois resiste menos a 

deformações, rompendo mais cedo. 

 

A influência da folga é também evidente. Uma folga maior resulta em uma zona de 

arredondamento maior, pois as deformações são maiores. Uma folga menor resulta em uma 

zona cisalhada maior dado que as tensões sobre o material são mais elevadas, o que 

posterga o aparecimento da trinca [3, 5, 6, 20]. 

 

A folga é certamente a variável mais importante para construção de uma ferramenta de 

corte. A sua correta determinação tem relação direta com o desgaste das partes ativas da 

ferramenta, pois quanto menor a folga, maior a força necessária para o corte. Em cortes 

com folgas pequenas o desgaste será maior, pois após o corte o material restante da chapa 

tende a fechar-se sobre o punção, sendo necessária a utilização de extratores. Existe alguma 

dificuldade em especificar a correta força de corte para cada liga metálica, pois o tipo de 

micro-estrutura, tamanho da folga e o alinhamento da ferramenta causam significativas 

variações na força de corte [5]. A forma de se especificar a folga varia, sendo que algumas 

literaturas citam a possibilidade de que, para materiais macios e pequenas espessuras, esta 

praticamente não deve existir [8, 21]. Normalmente fala-se em folgas menores (4% da 

espessura) para metais mais moles como latão e alumínio até 10% para aços mais 

resistentes, como aço inox. Outra maneira é calcular a folga como espessura da chapa 

dividido por 20, 16 ou 14, para metais macios (aço doce, latão e similares), aço médio e aço 

duro, respectivamente [22]. Esta última é a maneira ensinada nos SENAI, pelo menos no 

Rio Grande do Sul, que forma os ferramenteiros que irão trabalhar na indústria de 

estamparia. 
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É oportuno mencionar que não foi encontrada na literatura consultada nenhuma alusão à 

influência da presença ou não de um prendedor de chapas na qualidade do corte. Cita-se o 

mesmo apenas com a função de extrair a chapa do entorno do punção após o corte ou, 

muito superficialmente, para evitar o empenamento da chapa. Na determinação da força 

exercida pelo mesmo costuma-se utilizar como parâmetro a força necessária para a extração 

da chapa, sendo calculada como um terço da força de corte para a força do prendedor [3, 6, 

22]. 

 

2.2  Força de Corte 
 
As forças envolvidas no processo de corte, mesmo para chapas finas, são altas, 

especialmente se materiais com alta resistência mecânica são cortados. A abordagem mais 

simples e mais utilizada para o cálculo da força de corte é multiplicar a tensão de ruptura ao 

cisalhamento pela área a ser cisalhada, ou seja: 

 

     Fc = τc  . Ac       (1) 

 

Onde Fc é a força de corte, τc é a tensão de ruptura do material quando submetido a 

cisalhamento e Ac é a área a ser cisalhada, calculada por: 

 

     Ac = lc . ec       (2) 

 

Onde lc é o perímetro ou comprimento da aresta de corte e ec é a espessura da chapa. A 

tensão de ruptura ao cisalhamento está geralmente entre 50 e 80 por cento da tensão de 

ruptura do material, dependendo da liga e da microestrutura. Se a razão entre o diâmetro do 

punção e a espessura da chapa for maior do que 2 a seguinte relação é suficiente para um 

cálculo aproximado da tensão de resistência ao cisalhamento: 

 

     τc = 0,8 . Rm       (3) 
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Onde Rm é a tensão de resistência do material. A variação entre a força de corte real e a 

determinada através desta relação é de mais ou menos 20% [20]. A tabela 2.1 mostra 

exemplos de cálculo para a máxima força de corte em um corte fechado com diâmetro do 

punção de 25 mm. A espessura da chapa é de 1 mm.  

 

Tabela 2.1 Exemplos de cálculo da máxima força de corte para um punção de 25 mm 
de diâmetro e espessura da chapa 1 mm. 

Tipo Material (DIN) Força de Corte Resistência do 
Material (Rm) 

Aço Baixo 
Carbono 

Fe P O4 
(St14, 1.0338) 

≈20,0 kN 270…..350 N/mm2 

Aço Inoxidável 304 S 15 
(X5 CrNi 18 10, 1.4301) ≈40,0 kN 550…..750 N/mm2 
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3. Desenvolvimento do Trabalho 
 

Neste capítulo serão apresentados os métodos utilizados para a realização do trabalho, o 

que inclui equipamentos desenvolvidos, instrumentação utilizada e o projeto dos 

experimentos. 

  

3.1 Equipamento Desenvolvido 
 

Um dos objetivos deste trabalho foi projetar e construir um equipamento que permitisse o 

desenvolvimento de pesquisas sobre o processo. Este deveria possibilitar uma abordagem 

de engenharia ao processo de corte por cisalhamento permitindo a variação sistemática dos 

parâmetros mais importantes no fenômeno em questão. A solução encontrada foi projetar 

uma ferramenta de corte instrumentada utilizando apenas componentes convencionais de 

ferramentas para estampagem, de forma a aproximar-se o máximo possível a uma 

ferramenta de produção utilizada na indústria.  

 

A figura 3.1 mostra uma foto da ferramenta construída. Esta possui como estrutura 

principal uma base de estampo convencional com três placas e duas colunas. As colunas 

são fixas na placa inferior, tendo as placas intermediária e superior guiadas nos pinos por 

buchas-guia. As placas são feitas de aço ABNT 1020. Esta estrutura foi usinada para poder 

abrigar todos os componentes (molas, sensores, etc.) que compõe a ferramenta de ensaio 

(ver Anexo). O punção é fixo na placa superior e a matriz na placa inferior. A placa 

intermediária carrega o prendedor de chapas e serve também de guia para o punção. Tanto 

o punção como a matriz são fixados por meio de sistema de troca rápida com travamento 

por esfera, o que se adapta perfeitamente à necessidade de se poder realizar ensaios de corte 

com diferentes configurações de punção e matriz. Com este sistema, mostrado na figura 

3.2, garante-se que a condição de alinhamento da ferramenta é sempre a mesma para 

qualquer ensaio. 
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Figura 3.1 Fotografia da ferramenta de corte instrumentada[23]. 
 

 

Figura 3.2 Ilustração do sistema de troca rápida de punção e matriz utilizado [3]. 
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O punção utilizado possui 25 mm de diâmetro e é fixado em uma placa equipada com uma 

esfera de travamento que permite sua troca com facilidade. Isso permite que se substitua o 



punção de acordo com o tipo de ensaio, variando o tamanho da folga e simulando situações 

como desgaste ou quebra do punção. A matriz de corte possui o mesmo sistema de 

travamento por esfera utilizado no punção. Pode-se também variar facilmente a matriz 

utilizada de acordo com o corte a ser realizado. A fixação do porta matriz é feito por ajuste 

deslizante em um furo na placa inferior o que permite sua retirada com facilidade. O 

sistema de troca rápida funciona nos dois casos de forma a tornar mais prática a 

substituição dos componentes. Para se substituir o punção ou a matriz, pressiona-se a esfera 

para baixo, empurrando-a contra uma mola existente que destrava o sistema. A força do 

prendedor de chapas e a extração do punção são feitos por meio de dois pares de molas 

helicoidais. O projeto permite variar a força do prendedor de chapas sobre uma ampla faixa 

de valores e permite a utilização de diversos tipos de molas, como molas de elastômero ou 

jogos de molas prato. 

 

A ferramenta é completamente independente da prensa não necessitando ser fixada por 

meio de espigas ou grampos fixadores. A prensa age somente fornecendo força para o 

processo de corte e para a compressão das molas. Isso diminui a possibilidade de possíveis 

deflexões nas colunas ou desalinhamento entre punção e matriz causados pela prensa [25]. 

O retorno da ferramenta ao fim do processo é executado por duas molas helicoidais 

menores que elevam as partes móveis da ferramenta de volta à posição inicial. 

 

Além do que foi descrito acima a ferramenta foi equipada com sensores instalados no seu 

interior para captar as informações necessárias ao estudo e/ou à supervisão do processo. Os 

sensores instalados foram: 

• Uma célula de carga que mede a força de corte localizada diretamente sobre o 

punção; 

• Uma célula de carga que mede a força efetuada pelo prendedor de chapas, 

posicionada sob uma das molas; 

• Um sensor de deslocamento, que permite medir o deslocamento do punção durante 

o processo de corte. 

A figura 3.3 mostra uma vista em corte parcial da ferramenta, mostrando os componentes 

internos e as posições das células de carga. Como mostrado na figura 3.3, as células de 
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carga foram projetadas para serem inseridas no interior das placas da base de estampo da 

ferramenta. Suas localizações e dimensões foram definidas pelas regiões onde os esforços a 

serem medidos são aplicados e pelas dimensões dos componentes que transmitem estes 

mesmos esforços.  

 

 
Figura 3.3 Corte parcial através da ferramenta mostrando a localização dos 

componentes e sensores: a. célula de carga do punção; b. célula de carga 
do prendedor de chapas; c. sensor de deslocamento; 1. punção; 2. matriz; 3. 
suporte do punção; 4. suporte da matriz; 5. placa de choque da célula de 
carga; 6. placa de choque da matriz; 7. bucha guia do punção; 8. prendedor 
de chapas; 9. mola do prendedor de chapas; 10. mola de retorno; 11. guia 
da mola de retorno; 12. coluna guia; 13. placa superior; 14. placa 
intermediária; 15. placa inferior; 16. placa base; 17 e 18. buchas de guia. 
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As diferentes localizações possíveis dos sensores têm influência na precisão da medição da 

força de corte. Especialmente em ferramentas com molas ou com mais de um punção, uma 

medição exata da força não é possível com sensores fixados na estrutura, no excêntrico ou 

no martelo da prensa (em uma placa entre a placa superior da ferramenta e o martelo). Estas 

localizações de sensores permitem apenas medições comparativas [15]. Além disso, strain 

gauges colados diretamente nas partes ativas da ferramenta têm uma desvantagem que 

impossibilita o uso em ferramentas de produção industrial: eles não podem ser facilmente 

substituídos. Em caso de quebra é necessário desmontar a ferramenta e colar novos strain 

gauges. Para obter valores mais exatos em cada parte da ferramenta é necessário utilizar 

células de carga localizadas o mais próximo possível das partes ativas da ferramenta, isto é, 

nas regiões onde agem estas forças. Em ferramentas de produção isto significa que a 

geometria do sensor deve ser compacta, e seu perfil deve ser adaptado à secção do 

componente ativo da ferramenta [26]. Além disso, é de vital importância a necessidade de 

redução de custos, evitando a necessidade de componentes especiais, fora de padrão. 

Portanto, a supervisão de processo utilizando sensores montados dentro das ferramentas, 

requer projetos especiais e criativos de sensores e de sua localização de forma a permitir 

não apenas um correto posicionamento dos sensores com relação à força a ser medida, mas 

também que haja espaço suficiente para os sensores dentro da ferramenta sem a 

necessidade de aumentar a espessura das placas, o que resulta em aumento de peso e de 

custo [27]. 

 

3.1.1 Descrição dos Sensores 
 

Os principais fatores considerados para o projeto dos sensores de força utilizados foram: 

 

1 A resistência do sensor aos esforços envolvidos no processo; 

2 O formato dos sensores, levando em conta o espaço disponível no interior 

ferramenta; 

3 A posição de fixação dos strain-gauges, que depende da natureza do carregamento 

que atuará sobre o sensor. 
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Estes três fatores relacionam-se uns com os outros, exigindo uma análise do problema 

como um todo. 

 

Para o projeto das células de carga foi necessário estimar um valor de força máxima para 

servir de parâmetro para a utilização da ferramenta e que permita o estudo de um número 

relativamente abrangente de tipos de chapas metálicas. Este valor foi definido como a força 

necessária para cortar uma chapa de aço inoxidável austenítico ABNT 304 com espessura 

de 3 mm. Este aço possui um valor elevado de resistência mecânica e foi escolhido devido 

a ser amplamente utilizado em estamparia. O valor a tensão de ruptura ao cisalhamento τc  

do aço inox ABNT 304 pode se calculada pela equação (3). De [28] tem-se que a 

resistência máxima a tração de uma chapa deste aço é σm = 600 N/mm2. Substituindo na 

equação (3): 

     τc = 480 N/mm2     (4) 

 

A área cisalhada pode ser obtida pela equação (2). Sendo a seção transversal do punção 

circular com diâmetro d = 25 mm o comprimento da circunferência da aresta de corte vale  

l = 78,54 mm. A espessura da chapa  e = 2 mm. Substituindo esses valores na equação (2) 

obtemos:  

     A = 157,08 mm2     (5) 

 

Substituindo os resultados (4) e (5) na equação (1) obtém-se o valor da força estipulada 

para o projeto: 

     F ≈ 75 kN      (6) 

 

Para a construção das células foram utilizados extensômetros de resistência elétrica (strain 

gauges) fabricados pela empresa Hottinger Baldwin Messtechnik (HBM), da Alemanha, do 

tipo roseta com dois elementos de medição (grades) a noventa graus, código XY 91 – tipo 

1. Em cada célula foram instaladas duas rosetas situadas em posição central e 

diametralmente opostas uma a outra, ligadas em um circuito tipo Ponte de Wheatstone. Foi 

utilizada ligação em ponte completa. Segundo [29], esta é o melhor escolha para a medição 

de força normal pois oferece compensação de temperatura e flexão e os efeitos de 
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interferência devido às ligações são altamente suprimidas. As duas células de carga 

utilizadas na ferramenta estarão sujeitas a compressão no momento do ensaio. Foi 

considerado um estado de carregamento uniaxial, com os esforços aplicados 

homogeneamente ao longo da seção transversal. Nestas condições, temos que [30]: 

 

    σ1 = σ     e     σ2 = σ3 = 0     (6) 

 

Onde σ é a tensão decorrente da força de corte; σ1 é a tensão na direção da aplicação da 

força; σ2 e σ3 são as tensões nas duas direções ortogonais a σ1. 

 

A deformação do corpo da célula no sentido do eixo de aplicação da força pode ser 

calculada por:  

     ε = (E.A)-1.F      (7) 

  

Onde ε é a deformação relativa decorrente de σ, E é o Módulo de Elasticidade do material,  

A é a área da seção transversal da célula e F é a força de corte. Fazendo uso destas equações 

pode-se então dimensionar as células, como segue. 

 

3.1.1.1 Sensor de Força do Punção 
 

O dimensionamento da célula de carga do punção foi feito levando-se em consideração o 

diâmetro do punção e um valor de força de corte que permitisse o estudo de um número 

relativamente abrangente de tipos de materiais de chapas. A figura 3.4 mostra o formato e 

as dimensões da célula de carga do punção. Este foi dimensionado para transmitir toda a 

força de corte através de sua seção e foi posicionado na ferramenta diretamente acima do 

punção de corte. 
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Figura 3.4 a. Vista em perspectiva da célula de carga do punção. b. Dimensões. 

 

O material escolhido para a célula de carga foi um aço ferramenta ABNT D6, temperado. 

Este aço é muito utilizado na confecção de matrizes para corte, estampagem, forjamento, 

entre outros. Possui características como indeformabilidade, alta dureza de têmpera e 

resistência ao desgaste. 

 

Para determinar o diâmetro da célula partiu-se do diâmetro do punção. Foram descontados 

2 mm de cada lado para poder conter os strain gauges e ligações, ficando então 21 mm de 

diâmetro, como pode ser visto na figura 3.5. Para calcular a força de corte máxima para a 

célula foi utilizada a equação (7), isolando o termo F: 

 

     F = ε.E.A      (8) 

 

A área da seção transversal foi calculada por: 

 

 67



     A = ¼.π.d2      (9) 

 

Onde d é o diâmetro da célula. 

 

Foi necessário estimar um valor para a deformação ε devido à característica de 

indeformabilidade (fragilidade) do aço utilizado para a confecção da célula, o que torna 

difícil a determinação do valor exato do limite de escoamento. Foi considerado como valor 

da tensão de escoamento aquela que, levada à origem do gráfico do ensaio de tração por 

uma reta paralela ao trecho elástico linear, provoca uma deformação permanente de 0,2% 

[31]. Para obter uma boa margem de segurança, trabalhou-se com a metade deste valor, ou 

seja, ε = 0,1%. Sendo o valor do diâmetro d = 21 mm e substituindo em (9) tem-se que a 

área A = 346,36 mm2. Tomando E = 2,1.105 N/mm2 e ε = 0,1% e substituindo esses valores 

na equação (8) temos o valor da força máxima que pode ser aplicada à célula: 

 

     F = 73 kN               (11) 

 

Este valor está na mesma ordem de grandeza da força de projeto estipulada em (6) portanto 

foi considerada suficiente. 

 

Foi necessário também avaliar se a deformação que a célula sofrerá no momento do corte 

não deformará o sensor. Segundo o fabricante, estes strain gauges resistem a uma 

elongação máxima em torno de 5%. Sendo o valor do comprimento da célula c = 25 mm, 

para uma deformação relativa de 0,1% tem-se, multiplicando o comprimento pela 

deformação, que a célula sofre uma deformação absoluta de 0,025 mm. Sabendo que o 

comprimento da grade do strain gauge mede 3 mm, a deformação sofrida pelo mesmo é de 

0,83%, o que fica bem abaixo do limite de 5%. Além disso, o fato de que toda a força de 

corte é transmitida pelo sensor para a base de estampo requer a utilização de uma placa de 

choque, diminuindo assim o desgaste causado pelo trabalho repetitivo da ferramenta. Esta 

placa de choque possui o formato de um copo, como mostrado na figura 3.3-5. 

 

3.1.1.2 Sensor de Força do Prendedor de Chapas 
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A medição da força exercida pelo prensa-chapas sobre a chapa é feita através de uma célula 

de carga em formato de anel, mostrada na figura 3.5, localizada em um rebaixo usinado na 

placa intermediária, sendo que uma das molas do prensa-chapas fica diretamente apoiada 

sobre a mesma. A escolha do formato de anel se deveu a fatores construtivos, 

principalmente quanto à espessura da placa intermediária. O material utilizado foi um aço 

ferramenta ABNT D6. A força que atua no prensa chapa provém da compressão das duas 

molas existentes entre as placas superior e intermediária (figura 3.3-9). Como a célula de 

carga está localizada sob uma destas molas, a mesma medirá a metade do esforço exercido 

pelo prendedor no momento do corte. 

 
Figura 3.5 a. Vista em perspectiva da célula de carga do prensa chapas. r1...4 strain 

gauges. b. Dimensões. 

O cálculo da força máxima foi feito de forma semelhante à utilizada para calcular a força na 

célula do punção, utilizando os mesmos valores para E e ε. A área da seção transversal do 

anel é obtida através da equação: 

 

     A = π/4 . (Dext
2 – Dint

2)             (12) 
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Onde Dext é o diâmetro externo da célula e Dint é o diâmetro interno. Substituindo Dext = 57 

mm e Dint = 47 mm em (11) temos que: 

(14)                                                               8,816 2mmA =
 

Colocando E = 2,1.105 N/mm2 e ε = 0,001 na equação (9), temos o valor da força: 

(15)                                                               5,171 kNF =
 

A mola do prensa chapas atua diretamente sobre o sensor. Sua altura é limitada pela 

espessura da placa intermediária. Isto causou problemas na calibração devido a pequena 

relação altura / diâmetro e ao número de strain gauges utilizados. A princípio foram colados 

dois extensômetros a 180°, mas este número precisou ser aumentado para quatro a 90°, 

devido a problemas na calibração. O uso de molas helicoidais causou uma má distribuição 

da força transmitida sobre o sensor durante a compressão das molas. Este fenômeno 

ocorreu devido às seguintes razões: 

1- A mola precisa de uma força inicial de compressão para se posicionar no rebaixo, 

portanto, a distribuição da força sobre o sensor não é constante do estado de 

distensão até o estado de compressão durante a medição; 

2- O grande diâmetro da mola, que potencializou o efeito descrito acima. 

 

Como conseqüência, a curva de calibração do sensor mostrou uma forte não linearidade, 

tornando-o incapaz de ser utilizado. Para confirmar os motivos descritos acima, foram 

realizadas medições utilizando um cilindro sólido em lugar da mola para obter uma 

distribuição de forças constante sobre o sensor. Além disso, foi analisada a influência de se 

rodar a mola em relação a uma marca efetuada na placa da ferramenta, a fim de encontrar 

uma posição mais favorável. Estes resultados são mostrados na figura 3.6. Para eliminar 

essa não linearidade a célula foi redimensionada, sendo dividida em duas partes. A 

espessura da parede do anel foi reduzida para aumentar a sensibilidade e mais dois strain 

gauges foram fixados a 90º um com o outro para reduzir a influência de cargas excêntricas. 

A figura 3.7 mostra a célula após as modificações. 
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Figura 3.6 a. Posição de  aplicação dos strain gauges. b. Dimensões da célula de 

carga. c. Diagrama do sinal (mV) vs. força aplicada (kN) para 
carregamento simétrico e duas posições da mola sobre o sensor.  

 

 
Figura 3.7 a. Posições de aplicação dos strain gauges. b. Dimensões da nova célula de 

carga. c. Diagrama do sinal (mV) vs. força aplicada (kN) para 
carregamento simétrico e duas posições da mola, após as modificações. 

 
A figura 3.7-c mostra que o sensor tem uma resposta linear praticamente 

independentemente da posição da mola. 
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3.1.1.3 Sensor de Deslocamento 

 
A ferramenta foi equipada com um sensor de deslocamento resistivo posicionado 

externamente, ao lado (vide figura 3.3–d). O sensor foi fabricado pela empresa 

Novotechnik, código T50, e possui um curso de 50 mm (ver figura 3.8). Este mede o 

movimento relativo entre o punção e a matriz, pois têm a extremidade da haste fixada à 

base da ferramenta, enquanto a parte superior movimenta-se junto com a placa superior 

durante o processo. 

Figura 3.8 Diagrama esquemático do sensor de deslocamento. Fonte: Novotechnik 
Transducers 
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3.2 Instrumentação Utilizada 
 

O sistema de supervisão de processos é mostrado na figura 3.9. Este permite o registro e a 

supervisão de até cinco canais de força, os quais podem ser representados em diagramas 

força vs. tempo e força vs. deslocamento. O sistema consiste em uma central 

microprocessada de fácil operação que acomoda amplificadores e conversores analógico-

digitais. Seu painel frontal é ocupado por um visor e algumas teclas de controle. O painel 

traseiro contém os conectores para ligação dos sensores, saída para impressora e uma saída 

que permite desligar a prensa no caso da detecção de algum problema no processo corrente. 

Todas as entradas ao sistema são feitas através de uma interface gráfica de fácil utilização. 

Sua operação é baseada em oito teclas localizadas abaixo do visor.  

 

 
 

Figura 3.9  Vista do sistema PROCONTROL, usado neste trabalho para a supervisão 

do processo de corte [6]. 

A supervisão é baseada no fato de que diferenças no processo que resultam em diferenças 

na qualidade do produto podem ser observadas em uma curva força vs. deslocamento, 

também chamada curva característica do processo. O perfeito funcionamento de sistemas 

deste tipo depende da reprodutibilidade do processo [31].      
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3.3 Teste do Sistema 
 

Para avaliar a ferramenta foram realizados ensaios de corte com quatro tipos de punções. 

Os ensaios tiveram como objetivo analisar a influência da folga entre punção e matriz e do 

desgaste na força exercida pelo punção e na qualidade da superfície cortada, portanto 

apenas o sinal da célula de carga do punção foi adquirido. O início da medição é disparado 

por um gatilho (trigger) no sensor de deslocamento. 

 

 Foram utilizados quatro punções com 25 mm de diâmetro usinados de acordo com a folga 

desejada. O material utilizado nos ensaios foi tiras de aço baixo carbono com 1 mm de 

espessura. A usinagem dos punções foi feita tendo como base a espessura da chapa. A 

literatura recomenda para este tipo de chapa uma folga de 0,05 ou 5% da espessura da 

chapa [34]. Para fins de comparação dos resultados e como o objetivo é avaliar a 

capacidade da ferramenta captar as alterações quando da mudança dos parâmetros do 

processo os punções foram usinados de forma a determinarem folgas de 5%, 10% e 20% da 

espessura da chapa. No quarto punção foi inserido artificialmente um perfil de desgaste 

conforme a figura 3.10. Este ensaio teve como objetivo avaliar as alterações causadas pelo 

desgaste na força de corte e na qualidade do corte. Um aspecto de desgaste semelhante é 

gerado em condições reais pelo atrito entre a lateral do punção e o material da chapa no 

momento da retirada e ainda pelo atrito entre a face frontal do punção e a superfície da 

chapa no momento do corte [5]. Na tabela 3.1 podem ser vistas as dimensões dos punções e 

folgas utilizados nos ensaios. A figura 3.11 mostra o aspecto da aresta cortada com uma 

folga de 5%. Nota-se nesta figura três características importantes de uma peça cisalhada. 

De cima para baixo, o arredondamento, a parte cisalhada e a parte fraturada.  

 

O diagrama força vs. tempo da figura 3.12 mostra o resultado dos ensaios. As curvas 

apresentam claramente todas as etapas do corte: etapa de deformação elástica, etapa de 

escoamento e de ruptura. Pode-se notar claramente a influência da folga na força máxima, 

comprovando o que afirma a literatura sobre o assunto.  
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Tabela 3.1 Dimensões dos punções utilizados. Dm – diâmetro da matriz, dp – diâmetro 

do punção, f – folga unilateral. 

Punção Dm dp f chanfro 

1 25,00 24,90 0,05 - 

2 25,00 24,80 0,10 - 

3 25,00 24,60 0,20 - 

4 25,00 25,90 0,05 0,5 x 45° 

 

Figura 3.10 Chanfro aplicado a um dos punções para simular uma situação de desgaste. 

 

Figura 3.11 Aspecto da aresta cortada de uma chapa de aço baixo carbono com 

espessura de 1 mm e folga entre punção e matriz de 5%. 
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Figura 3.12 Diagrama de força de corte vs. tempo dos ensaios. 

 

Na figura 3.13 é mostrado o aspecto da aresta cortada utilizando o punção com folga de 

20% da espessura da chapa. Nota-se a grande diferença em relação ao tamanho da parte 

fraturada e o pequeno tamanho da parte cisalhada. É possível visualizar também duas 

rachaduras na parte fraturada, causadas provavelmente por fratura secundária, comum 

quando da utilização de folga excessiva. 

 

Comparando-se o aspecto das arestas cortadas e as curvas força vs. tempo para as folgas de 

5% e 20%, pode-se explicar a diferença existente no valor da força máxima para o corte. O 

maior tamanho da parte fraturada no corte com folga de 20% sugere que a trinca inicial 

ocorreu antes do que com a folga de 5%, atingindo assim uma força máxima menor. 

 

A curva força vs. tempo para o punção artificialmente desgastado apresentou um formato 

diferente das outras, pois se comportou quase como um embutimento profundo, havendo 

uma fase de escoamento com elevação da força antes da etapa de corte propriamente dita. 

Isto se comprova com a análise do aspecto da parte cortada na figura 3.14, que mostra a 
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grande rebarba resultante do corte com o punção artificialmente desgastado. A presença do 

chanfro neste caso fez com que o material se deformasse sem diminuição da área cisalhada, 

causando uma considerável elevação na força de corte. 

 

 

Figura 3.13 Aspecto da aresta cortada de uma chapa de aço inox 304 com espessura de 

1 mm e folga entre punção e matriz de 20%. 

Figura 3.14 Peça cortada com o punção onde foi simulado desgaste, mostrando a 

grande rebarba resultante.  
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3.4 Planejamento dos Experimentos 
 

Buscando obter uma maior eficiência em termos de informações na realização dos 

experimentos, utilizou-se um método capaz de permitir uma análise criteriosa dos 

resultados ao invés da pura realização de uma seqüência não estruturada de ensaios. A 

realização de um planejamento de experimentos otimiza a quantidade de informação e os 

resultados são confiáveis. Uma das vantagens é que o efeito dos fatores não controláveis 

(erro experimental) é minimizado e quantificado. Outra, é a redução, em geral considerável, 

do trabalho experimental [33]. O planejamento dos experimentos foi utilizado para a 

realização de uma seqüência sistemática de ensaios com a ferramenta. O objetivo foi variar 

alguns parâmetros do processo e observar o efeito destas variações nas características de 

qualidade ou eficiência do processo. Podemos citar como características de qualidade 

aspectos dimensionais da aresta cortada (conforme figura 2.3) ou a força necessária para o 

corte. No caso específico deste trabalho foi avaliada apenas a força máxima de corte 

necessária para realizar o processo. De acordo com a terminologia comumente utilizada na 

teoria de planejamento de experimentos, a seguir são descritas algumas informações 

importantes para o entendimento da forma de abordagem do problema. 

 

Características de qualidade: o cliente, neste caso a indústria de estampagem de chapas, 

busca sempre a melhoria da qualidade e a redução dos custos de fabricação. Para o corte 

por cisalhamento, considerando os aspectos dimensionais, o ideal é obter uma região 

cortada completamente lisa e sem rebarbas. Como isto é impossível com apenas uma etapa 

de corte, procura-se então maximizar a região plana do corte, minimizar a região fraturada, 

a rebarba e o arredondamento. A força de corte é um fator importante, já que tem influência 

no desgaste das partes ativas da ferramenta, na energia necessária para o processo e na 

disponibilidade de prensas. Outros processos que produzem uma melhor qualidade final da 

peça cortada, como o corte fino, ou operações posteriores de rebarbamento requerem mais 

investimentos com ferramental e prensas, ou aumentam o tempo de fabricação. 
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Variáveis de resposta: são as formas de se quantificar as características de qualidade. A 

seguir são descritos alguns exemplos. Considerando os aspectos dimensionais, podemos 

listar: 

- altura da zona arredondada; 

- altura da zona cisalhada; 

- altura da zona fraturada; 

- altura da rebarba; 

- altura do empenamento. 

Considerando aspectos microestruturais: 

- mudanças na microestrutura decorrentes no processo; 

- influencia do processo em chapas revestidas ou com algum tipo de proteção 

superficial. 

Considerando aspectos relacionados à ferramenta: 

- a força necessária para o processo e também o comportamento desta no tempo 

ou em relação ao deslocamento do punção; 

- o formato da curva força vs. tempo ou força vs. deslocamento, como forma de 

supervisionar o processo. 

 

Parâmetros do processo: são as variáveis que podem ser alteradas e que talvez tenham um 

efeito sobre as variáveis de resposta. Com o equipamento desenvolvido neste trabalho é 

possível variar diversos parâmetros do processo de corte. Em relação à ferramenta, pode-se 

citar: 

- folga punção-matriz; 

- formato da linha de corte (corte fechado); 

- perfil de corte do punção; 

- força exercida pelo prendedor de chapas; 

- folga entre prendedor de chapas e punção; 

- punções e matrizes feitos de materiais ou com revestimentos especiais 

resistentes ao desgaste e a trincas, por exemplo. 

Em relação à chapa a ser cortada: 

- diferentes materiais de chapas, metálicos ou não; 
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- materiais com diferentes espessuras; 

- materiais com diferentes texturas ou revestimentos. 

Em relação às condições do processo: 

- lubrificantes; 

- velocidade de corte; 

 

Fatores controláveis: são um subconjunto dos parâmetros do processo; são aqueles 

parâmetros do processo que foram eleitos para serem estudados a vários níveis no 

experimento. No experimento realizado no presente trabalho, os fatores controláveis são: 

a) Material da chapa, com três níveis: foram escolhidos três tipos de materiais com 

diferentes valores de resistência à tração. O objetivo foi observar a influência da 

resistência à tração na força de corte. Os materiais e seus valores de resistência 

podem ser vistos na tabela 3.2. Os três materiais selecionados são amplamente 

utilizados nas industrias de estampagem. 

 

Tabela 3.2 Tipos de chapas utilizadas. 
 

Tipo Material Resistência do Material 

Alumínio ABNT 1200 110...130 N/mm2 

Aço Baixo Carbono NBR 5007 G3 RL 310…340 N/mm2 

Aço Inoxidável ABNT 304 L 530…..570 N/mm2 

 

b) Folga punção x matriz, com dois níveis: foram usinados dois punções, um com 

folga de 5% e outro com 10% da espessura da chapa, conforme a tabela 3.3. 

 

Tabela 3.3 Dimensões dos punções utilizados. Dm – diâmetro da matriz, dp – diâmetro 

do punção, f – folga unilateral. 

Punção Dm dp f 

1 25,00 24,90 0,05 (5%) 

2 25,00 24,80 0,10 (10%) 
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c) Folga punção x prendedor, com dois níveis: foram usinados dois prendedores de 

chapas, um com folga de 1 mm (unilateral) e outro ajustado ao punção (ver tabela 

3.4). 

 

Tabela 3.4 Dimensões dos prendedores utilizados. Df – diâmetro do furo, fp – folga 

unilateral. 

Prendedor Df fp 

1 27,00 1 mm 

2 25,00 H7 

 

d) Força do prendedor de chapas, com dois níveis: foram utilizados dois tipos de molas 

no prendedor de chapas, ambas de elastômero (tipo Plastiprene) com diferentes 

durezas conforme a tabela 3.5. Como o sensor do prendedor mede a força de uma 

mola apenas, o resultado precisa ser multiplicado por dois para obter a força total. 

 

Tabela 3.5 Molas utilizadas. Sh – dureza Shore, fpc – força do prendedor, FTpc – força 

total. 

Mola Sh fpc FTpc 

1 60 (amarela) 0,4 KN 0,8 kN 

2 90 (verde) 1,4 KN 2,8 kN 

 

Fatores constantes: são os parâmetros do processo que não entram no experimento e que 

são mantidos constantes durante o experimento: 

 

- formato da linha de corte: foram utilizados  punções circulares com diâmetro 

nominal de 25 mm, usinados de acordo com a folga desejada (retífica circular). 

- perfil de corte do punção: a aresta de corte do punção atinge o material da chapa 

de uma só vez, ou seja, o ângulo de inclinação da aresta de corte é 0°. 
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- material de punções e matrizes: foram fabricados em aço ABNT D6 temperados 

e revenidos, com uma dureza de 56-58 HRc, conforme o catálogo da empresa 

Steinel. 

- espessura do material: foram cortadas chapas de 1 mm de espessura; 

- lubrificante: todos os ensaios foram realizados sem a utilização de qualquer 

lubrificação. 

- velocidade de corte: todos os ensaios foram realizados a uma velocidade média 

do punção de 15 mm/s. 

- prensa utilizada: os ensaios foram realizados em uma prensa excêntrica 

fabricada pela empresa Walviwag com capacidade de 45 toneladas e freqüência 

de 60 batidas por minuto.  

 

Fatores não controláveis: variáveis que não podem ser controladas pela equipe técnica. 

São responsáveis pelo erro experimental (variabilidade). Podemos citar como prováveis 

fontes de erro: 

 

- variações devido à tolerância dimensional da espessura das chapas. A tolerância 

do fabricante varia entre ±0,04 e ±0,08 mm. 

- A influência do ruído ambiental no sinal adquirido. Procurou-se minimizar esta 

fonte de erro realizando um bom aterramento do equipamento de medição. 

 

3.4.1 Modelo Estatístico 
 

O modelo estatístico escolhido para o experimento foi um projeto fatorial com 4 fatores, 

conforme mostra a tabela 3.6. Foram feitas 4 repetições de cada ensaios, o que totalizou 96 

medições com a ferramenta. 

 

A partir daí construiu-se a matriz dos experimentos em Excel, como mostra a figura 3.15, 

de forma a poder-se preencher os valores dos resultados obtidos nos ensaios e automatizar 

os cálculos. Como não é o objetivo deste trabalho, será omitido o formulário utilizado para 
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a análise de variância. As fórmulas estão disponíveis em qualquer livro sobre planejamento 

de experimentos, como em [30]. 

 

Tabela 3.6 Fatores e níveis do experimento. 

Fator N° de níveis Níveis Unidade 

Resistência do Material 3 

120 

320 

550 

N/mm2 

Folga punção x matriz 2 
0,05 

0,10 
mm 

Folga punção x prendedor 2 
1 

0 
mm 

Força do prendedor 2 
0,8 

2,8 
kN 

 

 

Figura 3.15 Matriz dos experimentos. Esta tabela foi preenchida com os resultados dos 

ensaios e a partir dela foi feita a análise de variância. 
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4. Resultados 
 

Os ensaios foram realizados de acordo com o planejamento apresentado no capítulo 3. Os 

sinais adquiridos ficaram armazenados no disco rígido do sistema Procontrol para serem 

posteriormente analisados. A figura 4.1 mostra um exemplo de curva obtida. 
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Figura 4.1 Curva força x tempo mostrando o comportamento da força de corte (linha 

contínua) e da força do prendedor (linha tracejada). 

 

De gráficos como o da figura 4.1 foram extraídos a força máxima de corte e a força máxima 

do prendedor. Na tabela 4.1 estão distribuídos os resultados dos experimentos. A partir dos 

valores digitados nas células da planilha os resultados dos cálculos foram feitos 

automaticamente e os resultados podem ser vistos nas tabelas 4.2 e 4.3.  
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Tabela 4.1 Resultados distribuídos na matriz dos experimentos. 
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Tabelas 4.2(e) & 4.3(d) Resultados da análise da variância. 

 

Pode-se observar que o resultado da tabela 4.3 indicou alguns efeitos significativos, 

indicados com a letra S na sua última coluna. Para cada efeito significativo foi realizada 

uma Comparação Múltipla de Médias (CMM), para descobrir se existe diferença 

significativa, ou seja, se o efeito causado por um fator ou por uma interação de fatores é 

maior do que a variabilidade do erro presente nos resultados. Para isso é preciso calcular o 

desvio padrão das médias, pela fórmula 

 

     SX = sqrt(MQR)/ sqrt(n),             (13) 

 

onde MQR é a média quadrada do erro e n é o número de repetições por ensaio. Da tabela 

4.3 tem-se que MQR = 0,137272215. O número n = 4, como mostra a tabela 4.1, logo 

 

     SX = 0,1852513.              (14) 

 

Com isso definiu-se o limite de decisão Ld como  

 

     Ld = 3 . SX ,               (15) 

 

ou seja, três desvios padrão, o que resulta  

 

     Ld = 0,5557539.              (16) 



Calculado o Limite de Decisão faz-se a comparação das médias fixando-se um dos fatores e 

subtraindo as médias da variação do outro fator. Com essas informações é possível 

proceder a análise de cada efeito significativo 

 

Efeito Principal e interação AB: o diagrama da figura 4.2 mostra o comportamento da 

força de corte quando se varia o tipo de material, para folgas punção x matriz de 5% e 10%. 
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Figura 4.2 Diagrama do efeito principal e da interação AB. 

 

A tabela 4.4 mostra que houve diferença significativa nos três níveis do fator A. 

 

Tabela 4.4 Resultados da CMM. 

A1 A2 A3
Média B1 9,0554 43,94 28,082
Média B2 7,2694 45,53 26,937

1,786 1,5905 1,145
DS DS DS
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Efeito da interação AC: o diagrama da figura 4.4 mostra o comportamento da força de 

corte quando se varia o tipo de material, para folgas punção x matriz de 1 mm e sem folga. 

Interação AC

0

10

20

30

40

50

A1                   A2                    A3

C1

C2

Figura 4.3 Diagrama da interação AC. 

 

A tabela 4.5 mostra que não houve diferença significativa nos três níveis do fator A. 

 

Tabela 4.5 Resultados da CMM para a interação AC. 

A1 A2 A3
Média C1 8,5541 27,477 44,589
Média C2 8,0786 27,542 44,881

0,4756 0,0651 0,2924
DNS DNS DNS

 

Efeito da interação AD: o diagrama da figura 4.5 mostra o comportamento da força de 

corte quando se varia o tipo de material e a força do prendedor. A tabela 4.6 mostra que não 

houve diferença significativa nos três níveis do fator A. 
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Figura 4.4 Diagrama da interação AD. 

 

Tabela 4.6 Resultados da CMM para a interação AD. 

A1 A2 A3
Média D1 8,054 27,222 44,462
Média D2 8,2709 27,798 45,008

0,2169 0,5762 0,5459
DNS DNS DNS

 

 

Efeito da interação BC: o diagrama da figura 4.5 mostra o comportamento da força de 

corte quando se varia a folga punção x matriz e a folga punção x prendedor. A tabela 4.7 

mostra que não houve diferença significativa nos dois níveis do fator B. 
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Figura 4.5 Diagrama da interação BC. 

 

Tabela 4.7 Resultados da CMM para a interação BC. 

B1 B2
Média C1 27,085 26,456
Média C2 26,966 26,702

0,1192 0,2458
DNS DNS

 

 

Efeito da interação BD: o diagrama da figura 4.7 mostra o comportamento da força de 

corte quando se varia a folga punção x matriz e a força do prendedor. A tabela 4.8 mostra 

que não houve diferença significativa no primeiro nível do fator B, mas no segundo nível a 

diferença é significativa. 

 

 

 

 90



 

Interação BD

10

15

20

25

30

35

40

B1                                    B2

Fo
rç

a 
de

 C
or

te
 (k

N)

D1

D2

Figura 4.6 Diagrama da interação BD. 

 

Tabela 4.8 Resultados da CMM para a interação BD. 

B1 B2
Média D1 27,114 26,044
Média D2 26,937 27,114

0,1768 1,0694
DNS DS

 

 

Efeito da interação CD: o diagrama da figura 4.8 mostra o comportamento da força de 

corte quando se varia a folga punção x prendedor e a força do prendedor. A tabela 4.9 

mostra que não houve diferenças significativas nos dois níveis do fator C. 

 

 

 91



 

 

Interação CD

20

25

30

C1                                    C2

Fo
rç

a 
de

 C
or

te
 (k

N)

D1
D2

Figura 4.7 Diagrama da interação CD. 

 

Tabela 4.9 Resultados da CMM para a interação CD. 

C1 C2
Média D1 26,529 26,629
Média D2 27,012 27,039

0,4828 0,4098
DNS DNS
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5. Discussão 
 

Dos resultados analisados os fatores e interações que causaram alterações significativas na 

força de corte foram: 

 

Fator A – Resistência do material: a influência deste fator é óbvia. Esta influência reforça 

o que afirma a literatura sobre a forma de determinação da folga punção x matriz, pois a 

influência deste fator é muito forte e influencia diretamente a vida útil de punção e matriz.  

 

Fator B – Folga punção x matriz: assim como o fator anterior, também era esperado este 

resultado.  Porém, para o aço inox a força de corte comportou-se de maneira inversa ao que 

seria normalmente esperado, não acompanhando a mesma tendência do alumínio e do aço 

comum. 

 

Interação BD – Folga punção x matriz e Força do prendedor: a obtenção deste 

resultado sugere que a força de sujeição do prendedor de chapas tem alguma influência 

sobre a força de corte. 

 

É possível que exista realmente a influência obtida na interação BD, pois no momento em 

que o punção inicia a penetrar na chapa é gerado um momento resistente ao corte da chapa. 

Este momento resistente tem relação direta com a folga punção x matriz. Quanto maior a 

folga, maior é o raio de giração da força sobre o material da chapa, o que gera um maior 

momento para a mesma força de corte. Com isto, o estado de tensões na região do corte é 

alterado. 

 

O diagrama da figura 4.6 mostra que a força de corte comportou-se com uma tendência de 

crescimento com o aumento da força do prendedor. Uma tentativa de explicar este resultado 

pode ser feita comparando dois cortes, ambos com a mesma força de prendedor, porém com 

folgas diferentes. Com uma folga maior, o momento resistente será maior, causando uma 

distorção maior na chapa. Esta distorção faz com que A força de corte concentre-se mais 
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das arestas do punção e da matriz, facilitando o corte, mas provavelmente aumentando a 

rebarba (ver a figura 5.1). 

Figura 5.1 Concentração da força de corte causada pelo aumento da folga. a) força de 

corte maior que em b). 

 

Considerando que com uma força de prendedor maior a distorção ocorrida na chapa seria 

menor, o resultado seria semelhante a uma redução da folga, aumentando assim a força 

necessária ao corte, conforme sugere a interação BD.  

 

Pode-se estender esta explicação ao resultado obtido para o fator B, onde, com uma folga 

maior, a força para cortar o aço inox aumentou ao invés de diminuir. É sabido que o aço 

inox tem uma resistência muito alta devido entre outros fatores ao seu índice de 

encruamento que não é constante, mas cresce à medida que aumenta a deformação. Isto 

faria com que, apesar de a folga ter sido aumentada, a força do prendedor impediu que o 

corte fosse facilitado, ocorrendo um forte encruamento que fez crescer a força de corte. 

 

Além dos fatores A e B e da interação BD, também a interação ABCD foi significativa na 

tabela 4.3. Isto significa que existe uma influência da variação de todos os quatro fatores na 

força de corte. Como será necessária uma análise mais complexa deste resultado, esta 

interação não foi até o momento estudada a fundo, mas demonstra a variedade de fatores 

que pode influenciar o processo. 
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Neste trabalho foi avaliada somente a força de corte adquirida com a ferramenta. Durante a 

realização dos ensaios, as peças cortadas foram marcadas e separadas de acordo com a 

seqüência realizada, de forma a permitir estudos também da altura da rebarba, altura do 

empenamento, altura da parte cisalhada, etc., utilizando a mesma matriz construída, porém 

inserido estes valores em lugar da força de corte. Este será o próximo passo do estudo do 

processo. 
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6. Conclusões 
• O sistema de troca rápida de punção e matriz torna muito prática a realização dos 

ensaios com a ferramenta; 

• Os testes realizados com o equipamento demonstram que a ferramenta 

instrumentada é capaz de ser usada em estudos visando a otimização do corte por 

cisalhamento já que verificou com sucesso o conhecimento existente atualmente na 

literatura (Capítulo 3.3 – Teste do sistema); 

• As diferenças apresentadas nas curvas mostraram que o sensor utilizado possui 

sensibilidade suficiente para responder a diferentes alterações efetuadas nos 

parâmetros do processo durante a pesquisa. Mostra também que o equipamento é 

capaz de ser utilizado na pesquisa de métodos de supervisão de processos tendo 

como base a aquisição e comparação do sinal do sensor com uma curva 

característica do processo supervisionado 

• Os dois tipos de células de carga apresentados mostram que sensores 

extensométricos são uma boa opção para a supervisão em ferramentas de 

estampagem; 

• É possível construir ferramentas instrumentadas para supervisão de processos de 

estampagem utilizando itens de série e conseqüentemente baixo custo, desde que 

seja conhecido corretamente o comportamento dos esforços e que o formato dos 

sensores seja bem projetado;  

• A resistência do material é realmente o fator mais importante para a determinação 

dos outros parâmetros do processo, comprovando a validade dos métodos citados 

na literatura para a determinação dos mesmos; 

• Além da folga punção x matriz, o efeito do prendedor sobre a chapa no momento 

do corte deve também ser considerado devido a sua influência sobre a força de 

corte, principalmente em materiais mais resistentes. Esta conclusão é importante, 

pois tem relação direta com o desgaste da ferramenta e conseqüentemente com os 

custos de produção; 
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7. Perspectivas 
 

• . Com a instalação de um alimentador de bobinas e uma prensa automática é 

possível a realização de estudos sobre a evolução do desgaste quanto a sua 

influência na curva característica do processo e na qualidade da aresta cortada. 

Com o mesmo equipamento é possível também o estudo de novos materiais ou 

revestimentos para ferramentas; 

 

• Os resultados obtidos devem ser comprovados pela realização de novos ensaios 

eliminando do experimento os fatores que não foram significativos, simplificando a 

análise e eliminando possíveis fontes de erro. 
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