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RESUMO 

O presente trabalho foi voltado para o pré-projeto dos estampos necessários à fabricação da 

tampa da embreagem para veículos de passeio. Para a fundamentação teórica do trabalho foi 

feito um apanhado das considerações gerais do processo de estampagem e, em seguida, 

partiu-se para a busca do conhecimento específico de projeto dos estampos comuns às 

operações de estampagem, a saber: corte, dobra, embutimento. Baseando-se no conhecimento 

adquirido e nas características geométricas da peça, o pré-projeto consistiu do cálculo dos 

estampos de corte, de furacão A, de embutimento e de furação B, definidos como necessários 

para a obtenção da tampa de embreagem, visando uma produção com melhor custo benefício.  

 

Palavras-Chave: Estampagem; Estampo; Tampa de embreagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This paper focused on the pre-project of a die used in manufacturing the clutch cover of 

passenger vehicles. The theoretical basis involved an overview of the stamping process 

followed by a specific study of the operations inherent in the process: cutting, bending, and 

cupping. Based on the information obtained and the geometric characteristics of the piece, the 

pre-project consisted of calculating the first two cutting dies, the cupping die, and finally, the 

last cutting die. These four operations were deemed necessary to produce the clutch cover, 

thereby resulting in faster production. 

 

Key-Words: Stamping; Die; Clutch cover. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O processo de estampagem destina-se à obtenção de peças, planas ou não, a partir da 

conformação mecânica de chapas apresentando, em geral, até 6,00 mm de espessura, por meio 

de uma prensa excêntrica ou hidráulica. Basicamente, a operação consiste no devido 

posicionamento da chapa entre as matrizes superior e inferior do estampo, seguindo-se à 

prensagem da chapa até a obtenção da peça desejada (ver figura 1.1). A peça pode ser obtida 

através de uma ou várias operações, sendo geralmente utilizadas no processo as operações de 

corte, de dobramento, de embutimento ou de repuxo. Dentre as vantagens da estampagem, 

podem-se destacar: possibilidade de produção de peças com variadas geometrias e dimensões; 

elevado controle dimensional das peças; curto tempo para a obtenção do produto; diversidade 

de metais trabalhados pelo processo tais como aço, níquel, zinco, alumínio, titânio, latão, 

cobre e uma série de ligas metálicas. 

 

Figura 1.1: Ferramenta de Estampagem 

Fonte: Conformação Plástica dos Metais (2011) 
 

De acordo com o parágrafo anterior, percebe-se que a estampagem é o processo 

responsável pela fabricação do grande universo de peças provenientes de chapas finas. As 

peças produzidas pelo processo podem ser vistas em diferentes segmentos industriais como o 

eletrônico, de próteses e equipamentos hospitalares, o aeroespacial, o automobilístico, as 

indústrias químicas e petroquímicas, entre outros. Exemplos comuns de peças estampadas 

são: gabinetes de computadores, recipientes para fixação de HD`s em desktops; reconstruções 

craniofaciais , gabinetes de fornos de esterilização; partes estruturais de aeronaves como 
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cintos de segurança e braços dos assentos,  nervuras e flaps de asas;  portas, tetos, capôs e 

peças diversas do chassis de automóveis; tampos de vasos de pressão, paredes internas de 

trocadores de calor e caldeiras, bandejas de condensação em torres de craqueamento. Para a 

obtenção das peças citadas acima, o mercado de estampagem necessita de um corpo de 

técnicos e de um corpo de engenheiros mecânicos. O corpo de técnicos pode ser visto como a 

parte executora, sendo responsável pela parte prática, isto é, instalação das máquinas, 

fabricação das peças, aferição das condições de fabricação e qualidade do produto e 

assistência técnica especializada na área. Ao corpo de engenheiros são destinadas as 

atividades de projeto dos equipamentos (prensas de estampagem) e ferramentas (estampos) 

utilizados na estampagem. 

Em termos financeiros, a estampagem representa um papel de destaque na economia 

brasileira. No país, a indústria relacionada à estampagem que mais se destaca é a indústria 

automotiva, em função do elevado número de peças estampadas empregadas nos veículos, a 

saber: discos de freios, tampas de embreagens, para-choques. A figura 1.2 fornece uma ideia 

do crescimento do consumo de peças estampadas dentro da indústria automobilística. 

Considerando o PIB, a indústria em questão representa 5% do PIB total do Brasil e 23% do 

PIB industrial (ANFAVEA, 2015), o que indiretamente deixa claro o peso financeiro do 

processo de estampagem na economia brasileira. Torna-se oportuno também frisar o número 

crescente de montadoras no país, através da chegada de indústrias como Hyundai, Toyota, 

Cherry, entre outras (Jusbrasil, 2012). Tal fato evidencia a contribuição do setor de 

estampagem no que concerne à oferta de empregos dentro da economia brasileira. Outros 

setores industriais também se beneficiam do mercado de estampagem, como é o caso da 

indústria do aço. A AcelorMittal, maior produtora de aço do mundo e que destina 65% de 

seus produtos para a indústria automotiva, prevê um aumento dos atuais 6% para 25% de 

utilização de aços de alta resistência para a estampagem a quente nos veículos brasileiros até 

2025 (Automotive Business, 2014). 

A luz do que foi exposto nos parágrafos anteriores, é evidente o papel fundamental que a 

engenharia mecânica assume no universo da estampagem. A perspectiva de crescimento das 

peças estampadas é um fato, conforme mostram os dados e, dessa forma, o mercado exigirá 

um corpo de engenheiros mecânicos qualificado para atender a demanda de projetos de 

máquinas e estampos emergente. A exigência dos profissionais de engenharia deixa claro que 

toda e qualquer atividade voltada à capacitação desse tipo de mão de obra é extremamente 

oportuna. Portanto, cabe às universidades brasileiras direcionarem esforços para o 
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desenvolvimento de projetos na área de estampagem, afim de que o número de profissionais 

aptos a atuarem na área venha a atender os anseios, as necessidades desse setor produtivo de 

importante relevância para economia. 

 

 

Figura 1.2: Peças Fabricadas por Estampagem para a Indústria Automotiva, entre 1984 

e 2008 

 Fonte: Corte & Conformação dos Metais (2010) 

 

2 OBJETIVO 

 

O objetivo principal deste trabalho foi colocar em prática os conceitos assimilados na 

disciplina Conformação Mecânica para realizar o pré-projeto dos estampos destinados à 

fabricação da tampa da embreagem para veículos de passeio. 

Em termos de objetivos secundários do trabalho, podem-se mencionar: 

 Difusão da área de estampagem dentro da UFF; 

 Fornecimento de mão de obra qualificada ao mercado para atuar no setor de projetos de 

estampos. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 ESTAMPAGEM – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

3.1.1  Equipamentos 

 

Conforme mencionado na Introdução, os equipamentos empregados na estampagem são as 

prensas excêntricas ou hidráulicas.  Os detalhes desses equipamentos são fornecidos a seguir.  

As prensas excêntricas são compostas basicamente por motor, volante, excêntrico, biela, 

martelo e mesa (ver figura 3.1). O motor elétrico confere ao volante o movimento de rotação. 

O acoplamento entre o volante e o excêntrico é realizado por um sistema de engate, acionado 

pelo pedal da máquina. Toda vez que o pedal é disparado, o excêntrico realiza um giro 

completo. O giro do excêntrico é transferido à biela, que confere ao martelo seu movimento 

de descida e subida sobre as guias. A metade superior do estampo (ferramenta do processo) 

encontra-se fixada ao martelo e a metade inferior é presa à mesa do equipamento. Essas 

prensas, em geral, limitam-se a esforços de estampagem da ordem de 60 toneladas. 

 

Figura 3.1 – Prensa Excêntrica 

Fonte: http://www.maquinasindustriales.cl/ (Acesso em 04/07/2015) 

 

As prensas hidráulicas são constituídas por motor, bomba, pistão, martelo e mesa (ver 

figura 3.2). O motor fornece energia para a bomba hidráulica, que bombeia o óleo no interior 

do pistão. O movimento de translação do pistão é transferido ao martelo para que o mesmo 

suba e desça ao longo das guias do equipamento. Assim como nas prensas excêntricas, no 

martelo da prensa hidráulica encontra-se anexada toda a parte superior do estampo, enquanto 

http://www.maquinasindustriales.cl/
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na mesa é alojada a parte inferior do estampo. Além do sistema hidráulico, esta prensa 

diferencia-se da excêntrica por ter seu movimento interrompido a qualquer momento e por 

operar geralmente até 120 toneladas. 

 

 

Figura 3.2 – Prensa Hidráulica 

Fonte: http://www.maquinadedobra.com/ (Acesso em 04/07/2015) 

 

3.1.2 Tipo de Ferramenta 

 

O processo de estampagem emprega a ferramenta denominada estampo para obtenção da 

peça desejada. Em sua concepção mais geral, os componentes básicos dessa ferramenta são 

aqueles ilustrados na figura 3.3. A parte superior do estampo, composta por espiga, cabeçote, 

placa de choque, porta-punção, punções e buchas, é fixada no martelo da prensa (excêntrica 

ou hidráulica). A parte inferior composta por colunas de guia, pinos de fixação, parafusos e 

matriz, é presa à base inferior do equipamento. Dessa forma, durante a descida da parte 

superior da ferramenta, os punções transformam a chapa metálica no produto final por meio 

da pressão aplicada.  

Na figura 3.3, a espiga serve para fixar o cabeçote ao martelo da prensa e suas dimensões 

podem variar de acordo com o equipamento. O cabeçote, também chamado de base superior, 

recebe toda a parte superior do estampo. A placa de choque distribui a pressão dos punções, 

evitando que estes penetrem o cabeçote. Os porta-punções são responsáveis pela correta 

fixação dos punções, de forma a garantir seu perfeito posicionamento em relação à chapa a ser 

http://www.maquinadedobra.com/
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estampada. De acordo com a operação a ser realizada (corte, dobramento, embutimento), 

punções específicos são alojados no estampo para a concretização da operação. As colunas de 

guia garantem o alinhamento da base e do cabeçote, guiando os punções até a matriz. Elas 

devem ser no mínimo duas e dimensionadas de forma a impedir a separação entre o cabeçote 

e a base durante a operação da máquina. As buchas têm como função auxiliar no deslizamento 

do cabeçote sobre as colunas de guia. Os parafusos e pinos servem para unir os elementos do 

estampo entre si. A matriz é a peça na qual se encontra o orifício que pode corresponder à 

geometria de um furo ou mesmo ao negativo do produto. Os punções e a matriz constituem o 

conjunto mais importante do estampo. A base inferior, como diz o nome, serve de apoio à 

matriz, protegendo-a de danos devido aos esforços sofridos durante a operação de 

estampagem. 

 

Figura 3.3 – Componentes Básicos do Estampo 

Fonte: Projeto de Ferramentas para Conformação de Chapas (2008) 

 

3.1.3 Matéria Prima 

 

 Para as chapas utilizadas na conformação, é grande a diversidade de materiais que podem 

ser cortados, dobrados ou embutidos, tais como: aço, níquel, zinco, alumínio, titânio, latão, 

cobre e diversas outras ligas metálicas (BATALHA, Gilmar Ferreira, 2003). As chapas 

empregadas no processo podem estar na forma de tira ou de bobinas, sendo que a tira é obtida 
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a partir do corte das bobinas. Dentre as empresas que fornecem esse tipo de matéria prima 

podem-se mencionar Acelor Mittal, Usiminas e Companhia Siderúrgica Nacional. A Acelor 

Mittal fornece chapas ao mercado de estampagem que variam entre 0,40 mm e 6,00 mm 

(Acelor Mittal, 2015). Dentre as diversas chapas produzidas pela Usiminas, podem-se 

encontrar espessuras entre 0,38 mm e 5,84 mm (Usiminas, 2014). Finalmente, a CSN fornece 

chapas de aço com dimensões padrão que variam entre 0,30 mm e 5,00 mm (CSN, 2014). 

 

3.1.4 Operações Básicas de Estampagem 

 

3.1.4.1 Corte 

  

A operação tem por objetivo acrescentar um furo na peça ou extrair uma peça da chapa a 

partir da ação de um estampo de corte. O estampo é formado basicamente por um punção de 

corte e uma matriz, conforme ilustra a figura 3.4. A operação ocorre da seguinte forma: uma 

chapa plana é devidamente posicionada entre o punção e a matriz e, em seguida, é 

comprimida pelo punção, fazendo com que as fibras do material se deformem. Quando a 

pressão exercida supera a resistência ao cisalhamento do material, ocorre o surgimento de 

trincas nas regiões de contato punção/chapa e matriz/chapa. Com a continuidade do processo, 

as trincas formadas tendem a se unir e ocorre a soltura brusca de um pedaço de chapa. Alguns 

exemplos de peças obtidas por esse processo são: furos em fuselagem e painéis de aviões e 

em gabinetes de máquinas, aletas para trocadores de calor.   

 

Figura 3.4 – Operação de Corte 

Fonte: Tecnologia de Estampagem 1 – Corte (2012) 

 

Alguns cuidados devem ser tomados durante a operação de corte. Atenção especial deve 

ser conferida ao desgaste do punção para evitar possíveis divergências dimensionais do furo 

ou peça. O cálculo da folga entre o punção e a matriz também deve ser devidamente avaliado 

visando impedir problemas como a formação de rebarbas ou o risco de quebra do punção.  
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3.1.4.2 Dobramento 

 

A operação baseia-se exatamente no que se entende por “dobrar”, ou seja, trata-se do 

encurvamento de uma porção da chapa visando à obtenção de uma angulação/curvamento 

pré-determinada.  Para a realização da operação, exige-se um estampo de dobrar/curvar, que é 

formado basicamente por duas partes (punção e matriz) - ver figura 3.5. Após o devido 

posicionamento da chapa entre o punção e a matriz, ocorre a descida do punção de forma a se 

obter a angulação/curvamento desejada. Durante o encurvamento, a chapa se comprime na 

parte interna ao dobramento/curvamento e se estira na sua parte exterior. Como exemplos de 

peças obtidas por dobramento podem se mencionar: gabinetes de máquinas e dobradiças de 

armários. 

 

 

Figura 3.5 – Operação de Dobramento 

Fonte: Avaliação do Processo de Estampagem por Prensa Eletro-hidráulica em Chapas 

ASTM A-36 (2008) 

 

Na operação de dobramento, ocorre o fenômeno da recuperação elástica (BRESCIANI 

FILHO, Ettore, 2011). O material dobrado/curvado tende a recuperar sua forma inicial e o 

ângulo de dobradura/curvamento ao final do processo tende a ser menor que o imposto pelo 

estampo. Dito isso, é de fácil percepção a necessidade de ângulos de curvatura mais fechados 

que os necessários, no estampo, para que a peça tenha a forma desejada após a recuperação 

elástica. Outro cuidado a se tomar na operação de dobramento diz respeito à formação de 

trincas na fibra externa, já que a chapa se comprime no lado interior e se estira no lado 

exterior. O cálculo adequado do raio de dobradura é importante para evitar o surgimento de 

trincas na fibra externa da peça.  

      

3.1.4.3 Embutimento 

 

O embutimento consiste em dar à chapa plana uma forma definida pela cavidade da matriz. 

Para esta operação, exige-se um estampo formado basicamente por punção e matriz, 
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ilustrados na figura 3.6. A chapa é forçada pelo punção a escoar para o interior da matriz que 

contem a cavidade no formato desejado para o produto. A cavidade pode ter a forma de um 

cilíndrico, um cone, um quadrado, um retângulo ou uma geometria mais complexa. Exemplos 

de peças obtidas pela operação são: bojos de pias retangulares; baldes de chapa de aço; 

panelas; portas, tetos, rodas e tanques de carros.    

 

Figura 3.6 – Operação de Embutimento 

Fonte: Apresentação de Materiais 1, https://projprodunisul.wordpress.com/ (Acesso                       

em 04/07/2015) 

 

Nesta operação, ao contrário das anteriores, quase toda a peça sofre esforços de tração e 

compressão (SCHULER, Louis, 1998), ou seja, é encruada. O encruamento pode ser um 

ponto positivo, quando a intenção é obter uma peça com maior resistência mecânica. 

Entretanto, quando a peça tiver que sofrer sucessivas operações de embutimento, o 

encruamento pode causar trincas na peça durante a operação posterior. Assim como na 

operação de corte, atenção especial deve ser dada à folga entre matriz e punção para evitar 

que o punção fique preso à matriz ou então a possibilidade de rompimento do fundo da peça.  

No pré-projeto a ser desenvolvido no presente trabalho, as operações de corte e 

embutimento são as necessárias para a produção da peça desejada. Dessa maneira, o item 

abaixo se dedica ao dimensionamento dos estampos de corte e embutimento. 

 

 

 

https://projprodunisul.wordpress.com/
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3.2 PROJETO DE ESTAMPOS DE CORTE E DE EMBUTIMENTO 

 

3.2.1 Componentes Comuns aos Dois Estampos 

 

3.2.1.1 Espiga 

 

A espiga deve estar localizada no centro de forças do cabeçote (base superior) para que não 

haja inclinação nos punções, sendo que sua união à base superior pode se dar de duas 

maneiras: forçada e rebatida ou rosqueamento. A primeira opção é usada quando a espessura 

do cabeçote é inferior ou igual a 25,0 mm (PROVENZA, Francesco, 1976), caso contrário, 

opta-se pelo rosqueamento. O material da espiga pode ser um aço 1040 ou aço 1020 

cementado. No caso da fixação ser feita por rosqueamento, a rosca não deve ser cementada. 

O parâmetro de dimensionamento desse componente é o diâmetro que será alojado no furo 

da base superior. O cálculo desse diâmetro é feito através da seguinte expressão (BENAZZI 

JR, Ivar; CAVERSAN, Elpidio Gilson, 2012):  

 

                                                                                                         

                         (1) 

 

 

na qual PS representa o peso da parte superior do estampo, em [Kgf], σe é a tensão de 

escoamento do material da espiga, em [Kgf/mm
2
], S caracteriza o fator de segurança de valor 

entre 2,5 e 3, e d, o diâmetro da espiga, em [mm]. 

Uma vez definido o diâmetro acima, as demais dimensões da espiga podem ser obtidas a 

partir de tabelas normalizadas desse componente do estampo. O quadro 3.1 abaixo ilustra a 

tabela da série métrica de espigas normalizadas, sendo as dimensões tabela ilustradas na 

figura 3.7.  

 

Quadro 3.1 – Quadro Normalizado para Dimensões de uma Espiga 

Fonte: Estampos I (1976) 

 




e

SPS
d

4
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Figura 3.7 – Ilustração das Dimensões Referentes ao Quadro 3.1 

Fonte: Estampos I (1976) 

 

3.2.1.2 Bases Superior e Inferior 

 

O dimensionamento do conjunto bases superior e inferior pode ser feito através das tabelas 

normalizadas fornecidas na literatura (PROVENZA, Francesco, 1976). O dado de entrada 

para utilização das tabelas consiste da carga de estampagem da operação. A título de 

ilustração, a figura 3.8 e o quadro 3.2 apresentam as dimensões para as bases em questão 

segundo a série normal, estando as dimensões fornecidas em milímetros. É possível perceber 

no quadro que, a partir da definição da carga, as demais dimensões das bases são obtidas. 

Caso seja necessário o uso de bases não normalizadas para a produção de uma determinada 

peça, os materiais sugeridos para a fabricação dessas são ferro fundido, aço fundido ou aço 

laminado.  Segundo pesquisas realizadas a fabricantes como Tres-S (Tres-s, 2015), Polimold 

(Polimold, 2015) e Miranda (Miranda,2015), o aço mais usado para a confecção das bases é o 

aço SAE 1020. 

 

Figura 3.8 – Dimensões para Bases Superior e Inferior 

Fonte: Estampos I (1976) 
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Quadro 3.2 – Quadro Normalizado para Dimensões das Bases 

Fonte: Estampos I (1976) 

 

3.2.1.3 Placa de Choque 

 

A placa de choque trata-se de uma placa de até 5,0 mm de espessura e comumente 

confeccionada de aço SAE 1045, podendo receber tratamento térmico ou não (BENAZZI 

JUNIOR, Ivar, 2012). Ela é necessária em casos nos quais a pressão específica sobre o punção 

excede P = 4 Kgf/mm
2
. 

Quando circular, o diâmetro da placa de choque será calculado através da seguinte fórmula 2 

(PROVENZA, Francesco, 1976):   

 

dpc =
p

F



4
                                                                                                                           (2)                              

 

Quando quadrangular, sua diagonal será calculada através da seguinte fórmula : 

 

Diagonal = 
p

F
                                    (3)  

 

Em 2 e 3, F representa a força de corte, em [Kgf], e p, a pressão exercida, em [Kgf/mm
2
]. 

 

3.2.1.4 Porta-Punção 

 

O porta-punção representado na figura 3.9 tem por função fixar o punção à placa de 

choque. 
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Figura 3.9 – Porta-Punção 

Fonte: Estampos I (1976)  

 

O porta-punção é comumente confeccionado de aços SAE 1010 ou 1020 e sua espessura 

ppe  relaciona-se com o comprimento L do punção através da fórmula 4, a seguir  (PROVENZA, 

Francesco, 1976): 

 

4

L
epp          (4) 

 

3.2.1.5 Colunas de Guia 

 

As colunas de guia são peças feitas de aço 1040 ou 1050, temperadas e retificadas, ou aço 

1010 ou 1020, cementadas, temperadas e retificadas. Esse componente deve ser longo o 

suficiente para evitar que a base superior se separe do estampo durante a operação. Além 

disso, podem ser lisos ou conter ranhuras de lubrificação para facilitar o deslizamento das 

buchas, conforme ilustrado nas figuras a seguir: 

 

Figura 3.10 – Colunas de Guia  

Fonte: Estampos I (1976) 
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Os diâmetros ϕ das colunas de guia devem ser escolhidos a fim de garantir que o conjunto 

base/colunas seja rígido o suficiente, de forma a não causar descentralização durante a 

operação. Este diâmetro é calculado a partir da fórmula 5 a seguir, onde eb é a espessura da 

base (PROVENZA, Francesco, 1976): 

 

5,1

be
                            (5) 

 

Com base no diâmetro escolhido, as demais dimensões da coluna podem ser obtidas por 

tabelas normalizadas, como a tabela da série normal de colunas de guia representada no 

quadro a seguir, em milímetros: 

 
Quadro 3.3 – Quadro Normalizado para Demais Dimensões de uma Coluna Guia 

Fonte: Estampos I (1976) 

 

3.2.1.6 Buchas 

 

O material comumente utilizado para bucha é o aço 1010 cementado, temperado e revenido 

ou bronze. Cada bucha dispõe de um furo, no qual ocorre o ajuste bucha/coluna de guia (ver 

figura 3.11). Por isso, embora seja um elemento normalizado, a bucha deve ser dimensionada 

de acordo com a escolha feita para o diâmetro D da coluna de guia. A figura 3.11 e o quadro 

3.4 apresentam buchas normalizadas segundo a série normal (dimensões em milímetros) em 

função do diâmetro D da coluna guia.  
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Figura 3.11 – Buchas Normalizadas 

Fonte: Estampos I (1976) 

 

 

Quadro 3.4 – Quadro Normalizado para Dimensões de Buchas 

Fonte: Estampos I (1976) 

 

3.2.1.7 Pinos e Parafusos 

 

Os pinos são elementos normalizados e comumente feitos de aço 1010 ou 1020, ambos 

cementados e retificados. O aço liga temperado é o material mais utilizado para fabricação 

dos parafusos. Tanto os pinos quanto os parafusos devem ser especificados em termos de seus 

diâmetros e comprimentos (figura 3.12).  

 



28 

 

 

Figura 3.12 – Pinos 

Fonte: Estampos I (1976) 

 

O ar comprimido pelos pinos nos furos cegos (figura 3.12) dificulta a montagem da 

ferramenta. Para que isso seja evitado, podem ser feitos “furos de respiros” nos furos cegos, 

como é o caso do furo semi-cego, ou o pino pode ser ajustado ao longo da geratriz, como no 

furo passante.  

Quanto ao diâmetro, seu dimensionamento é feito a partir do esforço cisalhante imposto ao 

mesmo e do esmagamento da área de contato com o pino. O comprimento H pode ser obtido 

através da seguinte expressão: 

 

H = (2 ÷ 3) Øp                                                                                                                     (6)  

 

sendo Øp o diâmetro selecionado conforme descrito acima. Em (5), considera-se α ≤120º, 

sendo α o ângulo de abertura para a passagem do componente. 

 Em geral, a especificação de pinos e parafusos fica a cargo do pessoal da ferramentaria. 

Tal atribuição acontece, pois são esses técnicos os responsáveis pela montagem e manutenção 

dos estampos.  

 

3.2.2 Estampo de Corte 

 

3.2.2.1 Punção 

 

São diversas as geometrias de punção que podem ser usadas na fabricação de peças. A 

figura 3.13 ilustra os tipos mais comuns de serem encontrados nas operações de corte por 

cisalhamento. 
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Figura 3.13 – Tipos de Punção 

Fonte: Tecnologia de Estampagem 1 – Corte (2012) 

 

Na figura 3.13, o punção mais utilizado é o tipo 1, retificado em esquadro, devido ao seu 

baixo custo. Esse tipo de punção é indicado para chapas de até 2,00 mm de espessura. Os 

punções 2, 3, 4 e 5 possuem diâmetros relativamente grandes (MARCONDES, Paulo, 2008) e 

podem ser côncavos ou com fio de corte inclinado. Estes diminuem a força de corte em até 

60%, porém podem curvar as peças. A fim de evitar deformações desmoderadas e baseando-

se nas dimensões da figura 3.14, recomenda-se que a distância i seja menor ou igual ao dobro 

da espessura e da chapa. 

 
Figura 3.14 – Punção com Fio de Corte Inclinado 

Fonte: Projeto de Ferramentas para Conformação de Chapas (2008) 

 

O punção tipo 6 é indicado para operações a quente, brutas ou em forjaria (MARCONDES, 

Paulo, 2008). Os punções tipo faca, representados nos tipos 7, 8 e 9, são indicados para 

materiais com menor resistência mecânica, por exemplo, chapas não metálicas ou de baixa 

dureza. 
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Para evitar que o punção seja danificado devido ao seu dimensionamento incorreto, 

existem regras práticas que auxiliam na definição das dimensões adequadas. A verificação da 

resistência à compressão determina o seguinte: 

 

 Para materiais com σcr≤ 40 kgf/mm
2 

→ dmin = e   

 Para materiais com σcr > 40 kgf/mm
2 

→ dmin = 1,5e 

 

onde σcr é a resistência do material ao corte, e é a espessura da chapa, em [mm], e dmin, o 

diâmetro mínimo do punção, também em [mm]. 

Para o cálculo do diâmetro do punção, as dimensões e as tolerâncias estabelecidas para o 

produto são informações essenciais. De uma maneira geral, as definições dos diâmetros são 

feitas da seguinte maneira:  

 

 Operação de furação: o punção deve ter a medida do furo do produto mais o valor da  

  tolerância. Dessa forma, o diâmetro da matriz será o diâmetro do punção mais o valor 

  da folga. 

 Operação de corte: a matriz deve ter a medida do furo do produto menos o valor da  

  tolerância e, consequentemente, o diâmetro do punção será o diâmetro da matriz menos 

  o valor da folga. 

 A verificação quanto à flambagem utiliza a seguinte fórmula (Benazzi Junior & Gilson 

Caversan, 2012):  

 

 
F

JE
Lo

min

2 



                                (7) 

 

onde Lo é o comprimento livre máximo, em [mm], E é o módulo de elasticidade do material, 

em [kgf/mm
2
], Jmin é o menor momento de inércia da seção e F, a força de corte empregada na 

operação, em [kgf]. Abaixo, na figura 3.15, são fornecidos alguns valores usuais para Jmin: 
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Figura 3.15 – Valores de Momento de Inércia Jmin. 

Fonte: Tecnologia de Estampagem 1 – Corte (2012) 

 

 O aço material comumente utilizado na confecção de punções é o aço, sendo os mais 

empregados o AISI M2 e o AISI D2. O aço AISI M2 é recomendado para condições de corte 

contínuo ou intermitente e sua composição química lhe garante elevada manutenção de dureza 

a quente. O aço ferramenta para trabalho a frio AISI D2, segundo a distribuidora de aços e 

metais GGD Metals (GGD Metals, 2015), é um aço com alta penetração de dureza na têmpera 

e excelente estabilidade dimensional e de forma, além de ser amplamente utilizado para a 

confecção de punções de corte e embutimento.  

 

3.2.2.2 Matriz 

 

Quanto à espessura em da matriz, esta deve ser tal que os esforços provenientes da operação 

não a danifiquem. Esta espessura é dada em função do esforço de corte F pela seguinte 

fórmula 7 (PROVENZA, Francesco, 1976): 

 

3 Fem                                  (8) 

 

com em em [mm] ou [cm] e F em [kfg] ou [ton].  

A matriz, em síntese, caracteriza-se por uma região paralela, dimensão T na figura 3.16, e 

uma região de saída da peça contendo uma angulação. No caso do corte para discos, as 

regiões acima se traduzem em uma parte cilíndrica e uma parte cônica. 
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Figura 3.16 – Matriz 

Fonte: Tecnologia de Estampagem 1 – Corte (2012) 

 

O cálculo da espessura T está relacionado com a espessura ec da chapa da seguinte forma 

(Benazzi Junior & Gilson Caversan, 2012):  

 

 Para ec  <  1,5mm, T ≤ (3 × ec) 

 Para 1,5mm < ec < 6mm, T ≈ (1,5 × ec) 

 Para ec > 6mm, T = 1 × ec 

 

Na parte cônica da matriz, encontra-se o ângulo de saída, que deve ter entre 1° e 3º. Este 

ângulo, também chamado de ângulo de descarga da matriz, facilita a saída do material 

cortado.  

 De acordo com a literatura de Francesco Provenza (Estampos I, 1976), o material para 

confecção da matriz deve ser o mesmo do punção. 

  

3.2.2.3 Placa Guia 

 

A placa guia tem por função guiar o punção até as cavidades da matriz e soltar os 

fragmentos que se prendem ao punção. Baseando-se nas informações obtidas através de 

literaturas como o Manual do Ferramenteiro (KONINCK, J.; GUTTER, D., 1962) e 

Tecnologia de Estampagem 1 – Corte (BENAZZI JUNIOR, Ivar, 2012), foi visto que o aço 

SAE 1020 é indicado para a confecção de placas guia, visto o seu elevado custo benefício e 

fácil obtenção.  

A placa guia se encontra presa à parte inferior do estampo por parafusos e pinos e tem sua 

espessura h relacionada ao comprimento L do punção através da seguinte fórmula 8 

(KONINCK, J.; GUTTER, D., 1962): 
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4

L
h                                                        (9) 

 

3.2.2.4 Guia para Chapas 

 

Para que a chapa seja conduzida de maneira adequada, no interior do estampo, são 

utilizadas guias laterais chamadas guia para chapas (ver figura 3.17). Segundo Francesco 

Provenza (Estampos I, 1976), o material utilizado na confecção do guia para chapas é o aço 

SAE 1010. 

 

Figura 3.17 – Guia para Chapas 

Fonte: Tecnologia de Estampagem 1 – Corte (2012) 

 

Considerando e igual à espessura da chapa e a, a largura da tira, ambas em [mm], tem-se 

que, em geral (PROVENZA, Francesco, 1976): 

 

 h =  6 mm    para   e ≤ 3 mm 

 h = 1,5 + e   para   e = 3,5 ÷ 4    mm 

 h = 2    + e   para   e = 5    ÷ 6,5 mm                  (10) 

 h = 2,5 + e   para   e = 7    ÷ 8    mm 

 

Para a abertura representada por A, na figura 3.17, tem-se: 

 

 A = a   + 0,5 mm   para  e ≤ 1,5       mm   

 A = a   + 1    mm   para  e = 1,6 ÷ 8 mm                      (11) 

  

 

 



34 

 

3.2.2.5 Folga entre Punção e Matriz 

 

A folga entre o punção e a matriz (ver figura 3.18) é importante, pois influencia no 

acabamento da peça, na força necessária para o corte e no desgaste da ferramenta. Folgas 

insuficientes causam desgaste rápido das arestas de corte da ferramenta, além de maior 

esforço sobre a matriz, podendo trincá-la e quebrar o punção. Quando as folgas são 

excessivas, formam-se rebarbas na peça.  

   

Figura 3.18 – Folga f entre Punção e Matriz 

Fonte: Tecnologia de Estampagem 1 – Corte (2012) 

 

 Para evitar os inconvenientes citados acima, podem-se utilizar as fórmulas (12) e (13), 

conforme descrito abaixo.    

Para chapas de até 3,0 mm de espessura (KONINCK, J.; GUTTER, D., 1962): 

 

  cKef  015,001,0                      (12) 

 

Para chapas acima de 3,0 mm de espessura: 

 

cKef  005,0                             (13) 

 

onde e  é a espessura da chapa, em [mm], e cK , a tensão de ruptura ao cisalhamento do 

material, em [kgf/mm
2
]. 

 

3.2.2.6 Forças Envolvidas na Operação de Corte 

 

A força de corte relaciona-se diretamente com o perímetro p da peça a ser cortada, a 

espessura ec da chapa, a tensão resistente de cisalhamento ou corte cK  e a resistência de 
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ruptura do material σr. No quadro 3.5 abaixo, podem-se observar alguns valores tabelados para 

cK . 

 

Quadro 3.5: Valores Tabelados para cK  

Fonte: Projeto de Ferramentas (2012) 

 

A fórmula utilizada para o cálculo da força de corte é (KONINCK, J.; GUTTER, D., 1962): 

 

 Fc ≥  p× ec × cK                          (14) 

 

O sinal  ≥ é empregado, pois se aconselha- que os atritos e a variação da espessura da chapa 

sejam levados em consideração nos cálculos, tendo por consequência um acréscimo de 

aproximadamente 0,5% no valor da força de corte. 

 

3.2.3 Estampo de Embutimento 

 

As diretrizes para o projeto de um estampo de embutimento se diferenciam em função do 

tipo de produto a ser obtido. No caso de peças apresentando geometrias mais simples (copos 

cilíndricos ou cônicos, bojos de pias quadrados ou retangulares, latas de cerveja e 

refrigerantes), segue-se a ideia de projeto orientado por regra, ou seja, na literatura (Estampos 

III, 1976) buscam-se as orientações para o cálculo dos componentes do estampo, tais como 

raios de matrizes e punções, folga entre matriz e punção, força de embutimento, entre outros. 

Em se tratando de peças com geometrias mais complexas (tampas de embreagem, tetos e 

portas de carros), o dimensionamento do estampo segue a ideia do projeto por análise. A 

cavidade da fêmea (matriz inferior) e a geometria do macho (punção na matriz superior) são 

definidos de acordo com a geometria da peça e testes numéricos (simulações por elementos 

finitos) e experimentais são conduzidos a fim de verificar o comportamento do estampo 

durante a operação. Em geral, os testes numéricos antecedem os testes experimentais e visam 

avaliar se o estampo elaborado suporta o nível de tensões exigido durante a operação sem 

escoar plasticamente. Característica de desgaste também pode ser avaliada durante o estudo 

numérico do estampo.  
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As orientações fornecidas do subitem 3.2.3.1 até o subitem 3.2.3.8 estão voltadas para o 

estampo de peças simples com geometrias axissimétricas, uma vez que esta se aproxima mais 

da peça objeto de estudo, tampa da embreagem. Algumas ideias desse tipo de 

dimensionamento são úteis para o desenvolvimento do estampo de embutimento desejado. No 

subitem 3.2.3.9, são fornecidas as considerações pertinentes ao projeto guiado por análise, as 

quais também podem auxiliar o dimensionamento do estampo de embutimento. 

 

3.2.3.1 Número de Operações 

 

A obtenção do número de operações de embutimento necessárias para a fabricação do 

produto depende de relações entre a altura e o diâmetro da peça estampada. Quando a altura 

do produto final for inferior à metade de seu diâmetro, a operação de embutimento pode ser 

realizada em apenas uma etapa, do contrário, serão necessárias mais de uma operação. Neste 

caso, adota-se uma redução de 40% do diâmetro D do disco para a primeira operação de 

embutimento e de 20% do valor de diâmetro do passo anterior para as demais operações 

(DALFRÉ, José Carlos, 2004). O processo é interrompido quando se atinge o diâmetro 

desejado. 

 

3.2.3.2 Diâmetro Inicial do Blank 

 

Para a obtenção do produto a partir da chapa metálica é necessário o dimensionamento do 

blank inicial que será utilizado no processo. Este dimensionamento depende da geometria 

desejada ao fim da operação, por exemplo, cônica, cilíndrica ou complexa. Alguns exemplos 

de cálculo dos valores do diâmetro inicial do blank D para diferentes tipos de peças 

estampadas são indicados conforme a figura 3.19:  

 

Figura 3.19 – Dimensionamento do Blank 

Fonte: Estampos III (1976) 
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3.2.3.3 Punção 

 

O arredondamento das extremidades do punção deve ser dimensionado a fim de evitar 

inconvenientes como rasgos na peça. Sendo r o arredondamento da matriz e eb, a espessura da 

chapa, O cálculo do raio rp do punção será feito como na fórmula 15 (PROVENZA, Francesco, 

1976) e na figura 3.20: 

 bp err                             (15) 

 

Figura 3.20 – Dimensionamento da Matriz e do Punção  

Fonte: Estampos III (1976) 

 

Tendo em vista que o formato final da peça é cilíndrico, o punção utilizado nesta etapa terá 

dimensões e feição correspondentes ao produto. Quanto ao material utilizado para a sua 

confecção, podem-se citar o aço ferramenta AISI D2 e o aço rápido AISI M2. 

 

3.2.3.4 Matriz 

 

Assim como para o punção, o correto arredondamento da entrada da matriz é fundamental 

para evitar o surgimento de rugas ou o rompimento da chapa. Considerando o embutimento 

cilíndrico, o dimensionamento do raio da matriz para a primeira operação de repuxo é dado 

por (16) (PROVENZA, Francesco, 1976), onde a espessura do blank é representada por eb e 

as demais dimensões são descritas na figura 3.21: 

 

bm edDr  )(8,0 1                                (16) 
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A figura 3.21 ilustra um diagrama da fórmula 16 para a condição específica dos parâmetros 

descritos nessa fórmula. Para a 2ª operação de repuxo e as posteriores, o raio em questão é 

definido por (PROVENZA, Francesco, 1976) : 

 
2

21 dd
rm


                                    (17) 

 

estando d1 e d2 definidos na figura 3.21. 

Assim como para o punção, a matriz deverá corresponder ao formato cilíndrico final da 

peça. O material utilizado para sua confecção também será o mesmo utilizado para o punção. 

 

 

Figura 3.21 – Diagrama para Dimensionamento da Matriz na 1ª Operação de Repuxo 

  Fonte: Estampos III (1976) 

 



39 

 

3.2.3.5 Folga entre Punção e Matriz 

 

Esta folga, representada pelo símbolo fe, é determinada a partir de uma relação entre a 

espessura do blank eb e uma tolerância máxima. As fórmulas utilizadas para este cálculo 

podem ser vistas abaixo (PROVENZA, Francesco, 1976): 

 

fe = (1,1 ÷ 1,15) × eb          para latão, Al, Ag e Cu;                                                           (18) 

fe = 1,2 × eb                                    para aço e duralumínio.                                                                     (19) 

 

 

3.2.3.6 Prensa-chapas 

 

O prensa-chapas, também conhecido como sujeitador, tem por objetivo evitar que a chapa 

apresente rugas, durante e após a operação. O dispositivo, que se encontra ligado ao 

mecanismo do punção, pressiona a chapa enquanto o punção, ao realizar o movimento de 

descida, força a chapa a escoar para o interior da matriz (ver figura 3.22). Ao fim da operação, 

a peça apresenta bordas com aspecto liso.    

 

Figura 3.22– Sujeitador 

Fonte: Projeto de Ferramentas para Conformação de Chapas (2008) 

 

Em se tratando de chapas de aço, o prensa-chapa é dimensionado de forma a exercer 

pressão específica de 0,10 kgf/mm
2
 a 0,20 kgf/mm

2
. 

 

  
3.2.3.7 Extrator 

 

Os extratores atuam retirando o produto de dentro das matrizes ou dos punções, quando 

necessário. Estes elementos podem ser acionados por alavancas, molas, ar comprimido ou 
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barras e podem ser empregados à matriz ou ao punção. A figura 3.23 abaixo ilustra um 

exemplo de extração pela parte inferior do estampo. Nessa figura, percebe-se que o diâmetro 

do extrator corresponde ao diâmetro externo da peça.  

 

Figura 3.23 – Extrator - Extração pela Parte Superior do Estampo 

Fonte: Apresentação de Estampagem ou Conformação de Chapas, 

slideplayer.com.br/slide/1262856/ (Acesso em 04/07/2015) 

 

3.2.3.8 Forças Envolvidas na Operação de Embutimento 

 

A fórmula utilizada para a obtenção da força de embutimento Fe é a seguinte (PROVENZA, 

Francesco, 1976): 

 

Fe = Ke × π × d × eb × σt                            (20) 

 

onde d é o diâmetro do punção, dado em [mm], σt é a tensão de tração em [kgf/mm
2
] e Ke é 

um fator de correção, relacionando o diâmetro D do blank e d do punção, como mostra o 

quadro 3.6 abaixo:   

 

 
 

Quadro 3.6 – Relação entre os Diâmetros do Blank e do Punção & Fator de                    

Correção Ke 

Fonte: Projeto de Ferramentas para a Conformação de Chapas (2008) 

 

Quanto ao cálculo da força exercida pelo prensa-chapas, Fsj, a seguinte fórmula é utilizada 

(FRANCESCO, Provenza, 1976): 

 

Fsj = P × A ,                           (21) 
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onde P representa a pressão específica, podendo estar compreendida entre 0,1 kgf/mm
2
 e 0,2 

kgf/mm
2 

para chapas de aço e entre 0,08 kgf/mm
2 

e 0,1 kgf/mm
2 

para chapas de alumínio, e A 

caracteriza a área de contato entre o prensa-chapas e o blank , em [mm
2
]. Já para a força de 

extração, utiliza-se aproximadamente 10% da força de estampagem.  

A força total da operação, cujo valor orientará na escolha da prensa, é obtida a partir da 

soma das forças de embutimento, de sujeição e de extração. Convém acrescentar 20% à força 

total obtida, por fatores de segurança. 

 

3.2.3.9 Considerações do Projeto por Análise 

 

O projeto por análise geralmente envolve a utilização de algum método numérico para 

simulação da operação desejada. Dentre os métodos existentes, o método de elementos finitos 

tem encontrado grande aplicabilidade para a análise em questão. As ideias chaves do método 

de elementos finitos para análise do dimensionamento de um estampo são apresentadas 

abaixo. 

O roteiro análise de um estampo através do método de elementos finitos segue as seguinte 

etapas: desenho da parte do estampo a ser analisada; definição das condições de contorno do 

problema; aplicação das cargas; visualização dos resultados. O desenho da parte é feito 

através de algum programa de modelagem 3D, a saber: SolidWorks, Autocad, Catia, 

MicroStation. Em geral, a condição de contorno limita-se a restrição do movimento da parte 

analisada em relação aos graus de liberdade nas direções x e y. A solicitação, carga imposta 

na operação representa o esforço a ser aplicado para a simulação, ou seja, a pressão 

distribuída ao longo da face recebendo tal carregamento. Na visualização dos resultados, a 

análise restringe-se a verificar se algum ponto da parte está escoando, saindo do regime 

elástico e entrando no regime plástico. Para tanto, geralmente, utiliza-se o critério de 

escoamento de Von Mises. 

 

4 METODOLOGIA 

 
Visando a concretização dos objetivos deste trabalho, a metodologia empregada ficou 

dividida nas seguintes etapas: 

 Concepção dos estampos necessários à estampagem; 

 Pré-projeto dos estampos concebidos; 
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Os detalhes inerentes a cada etapa são descritos nos subitens que se seguem. 

 

4.1 CONCEPÇÃO DOS ESTAMPOS NECESSÁRIOS À ESTAMPAGEM 

 

Nessa etapa, com base apenas na observação da peça mostrada na figura 4.1, foi feito 

um levantamento das operações de estampagem necessárias para sua fabricação. Em seguida, 

foram elaborados croquis dos estampos ou blanks dessas operações, apresentando seus 

elementos essenciais e suas geometrias.  É importante frisar que, nessa fase do trabalho, não 

foram realizados quaisquer tipos de cálculo ou desenho finais, sendo definidas apenas as 

partes envolvidas em cada estampo, bem como suas respectivas geometrias iniciais. 

 

 

Figura 4.1 – Tampa da Embreagem 

Fonte: ANDRADAS, Marianna Fernandes de Leais (2015) 

                                                     

4.2 PRÉ-PROJETO DOS ESTAMPOS CONCEBIDOS 

 

Tendo por base os estampos definidos no subitem 4.1, os seguintes passos foram 

realizados: 

 levantamento de informações necessárias aos cálculos do estampo; 

 cálculo para dimensionamento do  estampo; 

 desenhos de conjunto do estampo. 

A etapa de levantamento de informações objetivou fornecer os dados de entrada 

necessários à concretização dos cálculos do estampo a ser projetado. Dessa forma, tendo em 

mente a peça a ser desenvolvida e os elementos de cálculo do estampo a ser projetado, um 

conjunto de informações iniciais da peça foi listado. 

Considerando as informações levantadas no parágrafo anterior, o passo dois acima se 

desenvolveu tendo por base o texto da revisão bibliográfica. Além desse texto, outras 

bibliografias pertinentes ao assunto também forma consultadas, quando tal consulta se fez 

necessária. 
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Concluída a fase de dimensionamento, os desenhos de conjunto de cada estampo foram 

elaborados. Nesses desenhos, além das informações dimensionais também foram acrescidas 

as informações sobre a lista de material. Todos os desenhos foram realizados no software de 

modelagem 3D Solidworks. 

 

5 RESULTADOS 

  

5.1 CONCEPÇÃO DAS ETAPAS 

 

 Através da análise da geometria da tampa de embreagem fornecida pela equipe Baja 

SAE/UFF, estabeleceu-se que as operações necessárias para a obtenção do produto seriam o 

corte do blank inicial, a furação A, o embutimento e a furação B, sendo os detalhes de cada 

operação fornecidos a abaixo. 

 

5.1.1  Corte 

 

A partir de uma chapa de espessura igual aquela da chapa da tampa, definiu-se retirar o 

blank inicial ilustrado na figura 5.1. O perfil da borda do blank considerou a geometria final 

da tampa. A partir da figura 5.1, percebe-se que o estampo de corte ficou definido pelo perfil 

do blank.  

 

Figura 5.1 – Desenho da Geometria do Blank 

Fonte: ANDRADAS, Marianna Fernandes de Leais (2015) 

  

Inicialmente, o produto será extraído com o auxílio de um extrator de mola e transferido 

para a próxima etapa manualmente. Em caso de produção em série, o uso de braços 
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mecânicos são mais aconselháveis devido à praticidade e ao tempo poupado. Isto se aplica a 

todas as etapas posteriores. 

 

5.1.2  Furação (A) 

 

A centragem do blank anterior no estampo de furação A será realizada por meio dos 

detalhes externos da borda do blank, conforme mencionado. Nessa furação, serão executados 

os furos A, B C, D, E, F, G e H apresentados na figura 5.2.   

 

Figura 5.2 – Furação A 

Fonte: ANDRADAS, Marianna Fernandes de Leais (2015) 

 

Em termos do blank estabelecido no subitem 5.1.1, a distribuição dos furos A, B, C, E, 

F, G e H ficou definida conforme mostrado na figura 5.3.  A figura também ilustra os furos 

para obtenção das abas a serem dobradas, detalhes D da figura 5.2. A opção dos furos centrais 

serviu apenas como artifício de centragem do blank na etapa de embutimento. 

 

Figura 5.3 – Geometria do Blank após Furação A 

Fonte: ANDRADAS, Marianna Fernandes de Leais (2015) 
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5.1.3  Embutimento 

 

No processo de embutimento, a matriz inferior apresentou o formato da tampa de 

embreagem, a menos de alguns detalhes, conforme ilustrado na figura 5.4.  

 

Figura 5.4 – Geometria da Matriz Inferior de Embutimento 

Fonte: ANDRADAS, Marianna Fernandes de Leais (2016) 

 

Na figura 5.4, os ressaltos centrais apresentam formato cilíndrico para facilitar o 

posicionamento do blank proveniente da furação A. Os furos distribuídos radialmente servem 

para realizar a primeira dobra no detalhe D da figura 5.2. Os ressaltos na parte mais externa da 

matriz são responsáveis pela obtenção dos detalhes mais externos da tampa. 

A matriz superior ficou sendo o negativo da matriz inferior. Na figura 5.5, percebem-se 

os furos para encaixe dos ressaltos centrais. Os punções distribuídos radialmente executam a 

dobra mencionada no parágrafo anterior. Os rebaixos, na parte externa da matriz, auxiliam nas 

dobras da borda externa da tampa. 

 

5.1.4 Furação (B) 

 

Na furação B, a centralização da peça ficou garantida por seus detalhes exteriores do 

blank, que se encaixam a matriz inferior – ver figura 5.6. O furo central vazado permite a 

furação no formato desejado e a dobragem das abas radiais, bem como o escoamento do 

material restante proveniente da operação. O rasgo lateral tem por função facilitar a retirada 

dessa sucata. 

 Furos radiais 
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Figura 5.5 – Geometria da Matriz Superior de Embutimento 

Fonte: ANDRADAS, Marianna Fernandes de Leais (2016) 

 

 

Figura 5.6 – Geometria da Matriz Inferior de Furação B 

Fonte: ANDRADAS, Marianna Fernandes de Leais (2016) 

 

A figura 5.7a ilustra o punção em conjunto com a parte externa da matriz superior. O 

punção (figura 5.7b) será responsável pela remoção do material ainda em excesso na tampa e 

pelo dobramento das abas. A parte mais externa da matriz (figura 5.7c) fixará a tampa para a 

operação de furação.  

 

 

 

 

Rasgo lateral 
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Figura 5.7 – Geometria da Matriz Superior de Furação B 

Fonte: ANDRADAS, Marianna Fernandes de Leais (2016) 

 

5.2 MEMORIAL DE CÁLCULO DOS ESTAMPOS 

 

5.2.1 Estampo de Corte 

 

5.2.1.1 Levantamento de Dados Iniciais 

 

a) Definição das Dimensões do Blank Inicial 

 

A definição do blank iniciou-se pela especificação de sua espessura e seu diâmetro. 

Através da análise da peça e com o auxílio de um paquímetro, mediu-se a espessura de 

3,30 mm da chapa usada na tampa de embreagem. Para o cálculo do diâmetro, 

a) 

b) c) 
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inicialmente foi realizado o desenho aproximado da peça no SolidWorks, a partir do qual 

calculou-se o volume da peça. Aplicando-se a fórmula do volume de um disco, foi 

possível obter o diâmetro desejado. Dessa forma, concluiu-se que o diâmetro inicial do 

blank seria de aproximadamente 287,46 mm.  

  

5.2.1.2 Cálculos do Estampo de Corte 

 

a)  Forças Envolvidas na Operação de Corte 

Para a definição do material do blank, foi realizado o contato com a fornecedora 

global de embreagens do setor automotivo e industrial Schaeffler. De acordo com 

informação obtida junto ao setor de engenharia da sede situada no Paraná, as capas de 

embreagem fabricadas pela empresa são confeccionadas de aço SAE 1008.  

Sabendo que o limite de resistência à ruptura do aço SAE 1008 σr é de 303,00 MPa 

(Acelor Mittal, 2013), calcula-se a tensão resistente de cisalhamento ou corte Kc, segundo 

o quadro 3.19: 

 

rcK  %80  

00,303%80 cK  

MPaKc 40,242  

 

Com base no perímetro p do blank de 903,10 mm, definido em 5.2.1.1, na espessura e 

de 3,30 mm e no valor de  Kc = 24,72 kgf/mm
2
, o valor da força de corte é obtido da 

seguinte forma: 

 

cC KepF   

72,2430,310,903 CF  

KgfFC

31070,73   
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b)  Dimensionamento da Matriz 

Conforme mencionado na Revisão Bibliográfica, o material para confecção da matriz 

deve ser o mesmo do punção.  O material do punção foi definido como o aço AISI D2, 

sendo, portanto o material empregado para a matriz. As razões da escolha do material do 

punção são descritas na letra e) deste subitem. A espessura em da matriz está relacionada 

com a força de corte através da fórmula 
3 Fem  . Sabendo que KgfF 31070,73  , 

tem-se que: 

 

   3 31070,73 me  

   mmem 00,42  

 

O cálculo da espessura T (ver figura 3.16) da parte superior da matriz depende da 

espessura e da chapa. Para chapas de espessura entre 1,50 mm e 6,00 mm, a espessura T 

assume valor aproximado de 1,5 × e, logo a espessura T terá valor de 4,95 mm. 

Para a descarga da peça, foi feito um furo em formato de cone de 7º de inclinação na 

matriz, de forma que peça, ao ser cortada, caia sobre a base inferior sem agarrar na matriz 

e que seja retirada com auxílio de uma pá pelo operador do estampo. 

Na operação de corte, a matriz deve ter a medida do furo do produto menos o valor da 

tolerância. Quando a tolerância não é especificada, considera-se este valor igual a 0,10 

mm (MARCONDES, Paulo, 2008).   

 

c)   Folga entre Punção e Matriz 

A folga entre o punção e a matriz foi definida da seguinte forma: 

 

cKef  005,0  

72,243,3005,0 f  

mmf 082,0  
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d) Dimensionamento do Guia para Chapas 

A altura h do guia para chapas é dada por: 

 

h = 1,5 + e 

h = 1,5 + 3,30 

h = 4,80 mm 

 

Sabendo que o diâmetro do blank é igual a 287,46 mm e que ic equivale ao intervalo 

entre o furo e as laterais da tira, calcula-se a largura a da tira a ser usada como descrito 

abaixo: 

 

a = db + ic 

 

De acordo com Francesco Provenza (Estampos I, 1976), para chapas com espessura e 

maior que 3,00 mm, ic será aproximado pelo valor desta espessura. Portanto, tem-se que: 

 

a = 287,46 + 2 × 3,30 

a = 294,06 mm 

 

Sendo assim, a abertura representada por A, na figura 3.17, pode finalmente ser 

calculada: 

 

A = a + 1 

A = 294,06 + 1 

A = 295,06 mm 

 

Ficou definido que as tiras laterais possuem largura igual a 15,00 mm cada. 

 

e)   Dimensionamento do Punção 

O material escolhido para o punção foi o aço AISI D2. Conforme visto no subitem 

3.2.2.1, esse material é apropriado para condições de trabalho a frio sob grandes esforços, 

as quais correspondem às condições da operação de corte em questão.  
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Para efeitos de cálculo de flambagem, o perfil do punção foi aproximado por uma 

circuferência de 287,20 mm. Considerando esse diâmetro o comprimento de flambagem 

foi definido como: 

 

F

JE
Lo

min

2 



    

 

O cálculo do momento de inércia Jmin é feito como a seguir: 

 

64

4

min

d
J





 

64

)20,287( 4

min





J  

64

)20,287( 4

min





J  

44

min 1000,33397 mmJ   

 

Tendo em mãos os valores do módulo de elasticidade E do aço igual a 21000,00 

kgf/mm² e da força de corte FC em kgf igual a 73,70×10³ kgf, faz-se a verificação do 

punção quanto à flambagem: 

 

 
3

42

1070,73

1000,3339700,21000







oL  

mLo 65,30  

 

Sabe-se que o punção deve estar fixado ao porta-punção, atravessar a placa guia, o 

guia para chapas e finalmente alcançar a matriz para concretizar a operação de corte.  

Somando-se os valores das espessuras do porta-punção, da placa guia, do guia para 
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chapas e da espessura T da matriz,  obtém-se 19,75 mm. Definiu-se, então, um valor L 

igual a 20,00 mm para o comprimento do punção, tendo em vista que com este valor o 

mesmo estará livre de flambagem e será longo o suficiente para realizar o corte.     

 

f)   Dimensionamento da Placa Guia 

O material escolhido para a fabricação da placa guia foi o aço SAE 1020, visto que 

este é um aço de fácil obtenção na ferramentaria e a placa guia não sofre relevantes 

esforços durante a operação. 

O valor da espessura hpg da placa guia equivale a 25% do comprimento L do punção, 

logo: 

 

hpg = 0,25×L 

hpg = 0,25×20,00 

hpg = 5,00 mm 

 

g)   Dimensionamento do Porta-punção 

O material escolhido para a fabricação do porta-punção, em princípio, foi o aço SAE 

1020, por se tratar de um material mais disponível em ferramentaria. Como se trata de um 

pré-projeto, análises de métodos de elementos finitos (MEF) futuras poderão indicar a 

substituição deste material. A espessura do porta-punção equivale a 25% do comprimento 

do punção, portanto calcula-se: 

 

4

L
e pp   

4

00,20
ppe  

mmepp 00,5  
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h)   Dimensionamento da Placa de Choque 

O cálculo do diâmetro da placa de choque depende da relação entre a força de corte e a 

pressão específica sobre o punção. Se o resultado obtido é inferior a 4,00 kgf/mm
2
, o uso 

da placa de choque é dispensável, caso contrário seu uso é essencial. Realizando-se o 

cálculo da pressão específica no punção em questão, obtém-se: 

 

A

F
P c

esp   

2

3

2

20,287

1030,73
















espP  

22 /00,4/14,1 mmkgfmmkgfPesp   

 

Conclui-se, assim, que a placa de choque não será necessária. 

 

i)   Dimensionamento das Bases Superior e Inferior 

O material escolhido para as bases superior e inferior foi o aço SAE 1020. Conforme 

visto, esse material é indicado por vários fabricantes – ver subitem 3.2.1.7. Assim como o 

porta-punção, o material dessas bases poderá sofrer alterações em função de análises 

futuras de MEF. 

O valor da carga de estampagem calculado para a operação foi de 73,70 x 10
3 

kgf, ou 

seja, aproximadamente 74,00 t. No quadro 3.2, a primeira carga acima da calculada é de 

80,00 t. Dessa forma, as dimensões das bases (ver figura 5.8) foram definidas para a 

carga de 80,00 t: A = 300,00 mm; B = 300,00 mm; C = 380,00 mm; D = 260,00 mm; E = 

45,00; F = 45,00 mm; G = 25,00 mm; H = 40,00 mm; I = 300,00 mm; R1 = 15,00 mm, R2 

= 5,00 mm e R = 40,00 mm.  

A largura do guia para chapas ficou definida como 325,06 mm, como visto no subitem 

d). Sendo assim, arbitrou-se que a largura da base seria de 408,36 mm, o que permite a 

alocação do guia para chapas e dispensa o desperdício de material para se adotar uma 

base normalizada suficientemente grande.   
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Figura 5.8 – Dimensões das Bases Superior e Inferior 

Fonte: Estampos I (1976) 

 

j)   Dimensionamento das Colunas de Guia 

 O material escolhido para a confecção das colunas de guia foi o aço SAE 1010 

cementado, temperado e retificado. A permanência ou não desse material dependerá de 

análises futuras do MEF. 

 O diâmetro da coluna é obtido como segue abaixo, sendo eb a espessura da base.  

 

5,1

be
  

5,1

00,45
  

mm00,30  

 

As demais dimensões são obtidas com base no diâmetro calculado, através da tabela 

normalizada 3.3. De acordo com o diâmetro de 30,00 mm da coluna, as dimensões 

restantes (ver figura 5.9) ficaram definidas como: D = 30,00 mm; D1 = 40,00 mm; A = 

17,00 mm; B = 3,00 mm; C = 26,00; E = 25,00 mm; F = 10,00 mm; G = 1,5 mm; H = 

50,00 mm; R = 4,00 mm e L = 150,00 mm. 
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Figura 5.9 – Dimensões da Coluna de Guia 

Fonte: Estampos I (1976) 

 

k)   Dimensionamento das Buchas 

Em princípio, o material da bucha será o mesmo empregado para as colunas. As 

análises futuras do MEF servirão de diretriz para verificar a necessidade ou não de troca 

desse material. Quanto às dimensões das buchas, estas são normalizadas em função do 

diâmetro   igual a 30,00 mm das colunas de guia.  

As dimensões das buchas (ver figura 5.10) são as seguintes: D= 30,00 mm; D1 = 

40,00; D2= 48,00 mm; A= 29,00 mm; B= 40,00 mm; E= 15,00 mm; F= 10,00 mm; G= 

15,00 mm; L= 69,00 mm e R= 4,00 mm.  

 

 

Figura 5.10 – Dimensões da Bucha 

Fonte: Estampos I (1976) 
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l) Dimensionamento da Espiga 

O material escolhido para a confecção da espiga foi o aço SAE 1020, sendo esse 

passível de análises futuras (MEF). 

A partir da geometria definida para todas as partes superiores do estampo (base 

superior, porta-punção, punção e buchas), chegou-se ao valor PS = 54,09 kgf (peso 

superior do estampo). Considerando um fator de segurança S = 3, a tensão de escoamento 

do material de 21,41 kgf/mm
2
, obteve-se o seguinte diâmetro para a espiga: 

 

 




e

SPS
d

4
 






41,21

09,5434
d  

mmd 12,3  

 

 Observando o quadro 3.1, nota-se que o primeiro valor para o diâmetro da espiga 

acima do obtido é igual a 20,00 mm. Logo, as dimensões da espiga obtidas no quadro são 

ø =  20,00 mm; ø1 = 13,00 mm; D = M16; A = 28,00 mm; B = 5,00 mm; C = 3,50 mm; T 

= 3,00 mm; H = 40,00 mm e L = 55,00 mm. 

 

Figura 5.11 – Dimensões da Espiga 

Fonte: Estampos I (1976) 
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5.2.1.3 Desenho do Conjunto do Estampo de Corte 

 

 De acordo com os cálculos realizados no subitem 5.2.1 , abaixo é apresentado o desenho de 

conjunto do estampo de corte.   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.12 – Desenho de Conjunto do Estampo de Corte 

Fonte: ANDRADAS, Marianna Fernandes de Leais (2016) 

 

5.2.2 Estampo de Furação A 

 

5.2.2.1 Levantamento de Dados Iniciais 

 

a) Dimensionamento dos Furos      

Conforme concebido no subitem 5.1.2, o estampo de furação A faz uso de punções de 

diferentes geometrias. Para os furos centradores (figuras 5.2 e 5.3), foram definidos 

punções circulares de 10,00 mm de diâmetro, de acordo com o espaço livre central do 

blank. Os perfis dos furos, com suas respectivas dimensões, são apresentados na figura 

5.13. As dimensões estão estabelecidas em milímetros  
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Figura 5.13 – Geometria dos Furos para Furação A 

Fonte: ANDRADAS, Marianna Fernandes de Leais (2016) 

 

5.2.2.2 Cálculos do Estampo de Furação A 

 

a)  Cálculo da Força de Corte 

O cálculo da força de corte dá-se pela mesma fórmula utilizada para o estampo de 

corte, isto é, depende apenas da tensão resistente ao corte ou cisalhamento Kc = 24,72 

kgf/mm
2
, do perímetro p do furo e da espessura e = 3,30 mm da chapa. Os perímetros 

foram obtidos através da ferramenta SolidWorks. Os cálculos foram separados abaixo de 

acordo com as geometrias dos furos. 
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Furos Centradores 

2/72,24 mmkgfKC   

CC KepF   

72,2430,3)00,52(  CF  

kgfFC 79,2562  

Sabendo que existem três furos centradores de mesmo diâmetro, tem-se que: 

379,2562 CF  

Logo: 

kgfFC 36,7688  

 

Furos A 

2/72,24 mmkgfKC   

CC KepF   

00,1380,300,1380,300,1390,28 p  

72,2430,350,75 CF  

kgfFC 00,6159  

Sabendo que existem seis furos de mesma geometria, tem-se que: 

600,6159 CF  

Logo: 

kgfFC 00,36954  

 

Furos B 

2/72,24 mmkgfKC   

CC KepF   
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89,1731,1100,1321,1055,822,400,1923,13 p  

72,2430,348,91 CF  

kgfFC 57,7462  

Sabendo que existem três furos de mesma geometria, tem-se que: 

357,7462 CF  

Logo: 

kgfFC 72,22387  

 

Furos C 

2/72,24 mmkgfKC   

CC KepF   

69,552,1569,542,31 p  

72,2430,332,58 CF  

kgfFC 51,4757  

Sabendo que existem três furos de mesma geometria, tem-se que: 

351,4757 CF  

Logo: 

kgfFC 54,14272  

 

Furos D 

2/72,24 mmkgfKC   

CC KepF   

00,2873,650,2208,1750,2273,600,2850,23 p  

72,2430,304,155 CF  
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kgfFC 54,12647  

Sabendo que existem nove furos de mesma geometria, tem-se que: 

954,12647 CF  

Logo: 

kgfFC 89,113827  

 

Furos E 

2/72,24 mmkgfKC   

CC KepF   

72,2430,3)50,42(  CF  

kgfFC 50,2306  

Sabendo que existem seis furos centradores de mesmo diâmetro, tem-se que: 

650,2306 CF  

Logo: 

kgfFC 04,13839  

 

Furos F 

2/72,24 mmkgfKC   

CC KepF   

72,2430,3)50,22(  CF  

kgfFC 39,1281  

Sabendo que existem três furos centradores de mesmo diâmetro, tem-se que: 

339,1281 CF  

Logo: 
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kgfFC 18,3844  

 

Furos G 

2/72,24 mmkgfKC   

CC KepF   

72,2430,3)50,22(  CF  

kgfFC 39,1281  

Sabendo que existem seis furos centradores de mesmo diâmetro, tem-se que: 

639,1281 CF  

Logo: 

kgfFC 34,7688  

 

Furos H 

2/72,24 mmkgfKC   

CC KepF   

00,7200,82 p  

72,2430,300,30 CF  

kgfFC 28,2447  

Sabendo que existem três furos centradores de mesmo diâmetro, tem-se que: 

328,2447 CF  

Logo: 

kgfFC 84,7341  
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A força de corte total Fc para a operação de furação A é fornecida, então, a partir da 

soma de todas as forças de corte calculadas para cada furo. Dessa forma, o valor da força 

de corte total é calculado como abaixo: 

 

84,734134,768818,3844

04,1383989,11382754,1427272,2238700,3695436,7688



cF
 

kgfFc 91,227843  

 

b)  Dimensionamento do Punção 

Sabe-se que o punção deve estar fixado ao porta-punção, atravessar o prensa-chapa, a 

chapa de 3,30 mm de espessura, e, em seguida, alcançar a matriz e atravessar sua 

espessura T= 4,95 mm para concretizar a operação de furação. Somando-se todas essas 

espessuras, definiu-se um valor L igual a 31,00 mm para o comprimento do punção. O 

material escolhido para a confecção do punção foi o AISI D2, pelas mesmas razões já 

mencionadas quando da escolha do punção do estampo de corte. 

Conforme descrito na literatura, o punção para a operação de furação deve ter a 

medida do furo do produto mais o valor da tolerância, admitida como 0,10 mm. Na figura 

5.14, podem ser vistas as geometrias dos punções, com as dimensões acrescidas da 

tolerância e dadas em milímetros. 
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Figura 5.14 – Geometria dos Punções para Furação A 

Fonte: ANDRADAS, Marianna Fernandes de Leais (2016) 

 

A verificação quanto à flambagem dos punções é apresentada em detalhes a seguir. O 

momento de inércia Jmin de cada geometria foi obtido através da ferramenta SolidWorks. 

Tendo em mãos os valores do módulo de elasticidade E do aço igual a 21000,00 kgf/mm² 

e as forças de corte para cada furo, em kgf, já obtidas anteriormente, faz-se a verificação 

dos punções quanto à flambagem como a seguir: 

  

Furos Centradores 

F

JE
Lo

min

2 
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79,2562

80,51000,210002 



oL  

mmLo 24,203  

 

Furos A 

F

JE
Lo

min

2 



 

00,6159

40,1002700,210002 



oL  

mmLo 90,580  

 

Furos B 

F

JE
Lo

min

2 



 

57,7462

09,2912000,210002 



oL  

mmLo 31,899  

 

Furos C 

F

JE
Lo

min

2 



 

51,4757

71,113400,210002 



oL  

mmLo 34,222  
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Furos D 

F

JE
Lo

min

2 



 

54,12647

04,2859300,210002 



oL  

mmLo 52,684  

 

Furos E 

 
F

JE
Lo

min

2 



 

50,2306

62,33600,210002 



oL  

mmLo 92,173  

 

Furos F 

F

JE
Lo

min

2 



 

39,1281

21,3300,210002 



oL  

mmLo 29,73  

 

Furos G 

F

JE
Lo

min

2 



 

39,1281

21,3300,210002 



oL  
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mmLo 29,73  

 

Furos H 

F

JE
Lo

min

2 



 

28,2447

44,31400,210002 



oL  

mmLo 19,163  

 

c)  Folga entre o Punção e a Matriz 

O cálculo da folga entre o punção e a matriz é obtido pela seguinte expressão: 

 

cKef  005,0  

72,2430,3005,0 f  

mmf 082,0  

 

d)  Dimensionamento da Matriz 

Assim como para o estampo de corte, a espessura em da matriz está relacionada com a 

força de corte Fc pela fórmula 
3 Fem  . Sabendo que a força de corte total da operação 

de furação A é igual a Fc = 227843,91 kgf, calcula-se: 

 

3 91,227843me   

mmem 08,61  
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O cálculo da espessura T da matriz também segue a mesma ideia do cálculo feito para 

o estampo de corte, ou seja, depende apenas da espessura do blank, portanto o valor de T 

permanecerá 4,95 mm.  

Seguindo a indicação de Francesco Provenza (Estampos I, 1976), que diz que o 

material para confecção da matriz deve ser o mesmo do punção, utiliza-se o aço AISI D2 

para a fabricação da matriz. 

Na figura 5.15, podem ser vistas as geometrias dos furos na matriz , com as dimensões 

acrescidas da tolerância e dadas em milímetros. 

 

Figura 5.15 – Geometria dos Furos das Matrizes para Furação A 

Fonte: ANDRADAS, Marianna Fernandes de Leais (2016) 
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e)  Dimensionamento do Porta Punção 

O aço selecionado para fabricação do porta punção foi o 1020, uma vez que tal 

componente serve apenas para fixar o punção na placa de choque, não sofrendo assim 

grandes esforços estruturais.  

A espessura do porta-punção equivale a 25% do comprimento do punção, portanto 

calcula-se: 

 

4

L
e pp   

4

00,31
ppe  

mmepp 75,7  

 

f) Dimensionamento do Prensa-chapa 

O material adotado para o prensa-chapa foi o aço SAE 1010. A escolha foi guiada pela 

baixa pressão específica que o componente irá suportar, 0,10 kgf/mm
2
, conforme 

mencionado no subitem 3.2.3.6. Optou-se por 0,10 kgf/mm
2
, tendo em vista que o 

material da chapa da tampa é um aço 1008, ou seja, não gera grandes esforços no prensa 

chapa. Nas extremidades do prensa-chapa, deverão ser alojadas as molas e os parafusos, 

os quais ligam esse componente à base superior. Assim como no caso dos fixadores 

(parafusos e pinos), ficará a cargo dos técnicos da ferramentaria a definição do número de 

molas empregadas.   

 

g) Dimensionamento da Placa de Choque 

Para confirmar a necessidade da placa de choque no estampo de furação A, é 

necessário que sejam feitos os cálculos da pressão específica atuante em cada punção 

usado na operação. Caso o resultado seja inferior a 4 kgf/mm
2
, o uso da placa de choque 

não se faz necessário, caso contrário, procede-se aos cálculos necessários à placa.  
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Cabe ressaltar que as áreas dos punções foram obtidas através do programa de 

modelagem SolidWorks, de acordo com as dimensões obtidas a partir da análise da peça . 

 

Furos Centradores 

Sabendo que a força de corte atuante sobre um furo centrador é dada por Fc = 2652,80 

kgf e seu raio r é dado por r = 5,00 mm, calcula-se: 

 

A

F
P c

esp   

2)00,5(

80,2652





espP  

2/80,33 mmkgfPesp   

 

Furos A 

Sabendo que a força de corte atuante sobre um furo A é dada por Fc = 6159,00 kgf e 

que sua área é de 355,54 mm
2
, tem-se que: 

 

A

F
P c

esp   

54,355

00,6159
espP  

2/01,19 mmkgfPesp   

 

Furos B 

Sabendo que a força de corte atuante sobre um furo B é dada por Fc = 7462,57 kgf e 

que sua área é de 672,11 mm
2
, tem-se que: 
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A

F
P c

esp   

11,672

57,7462
espP  

2/10,11 mmkgfPesp   

 

Furos C 

Sabendo que a força de corte atuante sobre um furo C é dada por Fc = 4757,51 kgf e 

que sua área é de 129,98 mm
2
, tem-se que: 

 

A

F
P c

esp   

98,129

51,4757
espP  

2/60,36 mmkgfPesp   

 

Furos D 

Sabendo que a força de corte atuante sobre um furo D é dada por Fc = 12647,54 kgf e 

que sua área é de 408,84 mm
2
, tem-se que: 

 

A

F
P c

esp   

84,408

54,12647
espP  

2/93,30 mmkgfPesp   
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Furos E 

Sabendo que a força de corte atuante sobre um furo E é dada por Fc = 2306,50 kgf e 

que seu raio r é dado por r = 4,50 mm, calcula-se: 

 

A

F
P c

esp   

2)50,4(

50,2306





espP  

2/26,36 mmkgfPesp   

 

Furos F 

Sabendo que a força de corte atuante sobre um furo F é dada por Fc = 1281,39 kgf e 

que seu raio r é dado por r = 2,50 mm, calcula-se: 

 

A

F
P c

esp   

2)50,2(

39,1281





espP  

2/26,65 mmkgfPesp   

 

Furos G 

Sabendo que a força de corte atuante sobre um furo F é dada por Fc = 1281,39 kgf e 

que seu raio r é dado por r = 2,50 mm, calcula-se: 

 

A

F
P c

esp   

2)50,2(

39,1281





espP  
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2/26,65 mmkgfPesp   

 

Furos H 

Sabendo que a força de corte atuante sobre um furo D é dada por Fc = 2447,28 kgf e 

que sua área é de 56,00 mm
2
, tem-se que:: 

A

F
P c

esp   

00,56

28,2447
espP  

2/70,43 mmkgfPesp   

 

A partir dos cálculos acima, confirma-se a necessidade da placa de choque para todos 

os furos, sendo empregada para a mesma uma espessura de 5,00 mm, conforme 

Francesco Provenza (Estampos I, 1976).  

O material escolhido para a confecção da placa de choque foi o aço SAE 1045 

temperado e revenido e dureza equivalente a 390 HB. Tal dureza garante um limite de 

escoamento igual a 842,00 Mpa, o qual encontra-se acima das pressões específicas 

calculadas acima. 

Uma vez que todos os punções exigem a placa de choque, esta foi definida com 

formato retangular e mesmas dimensões da matriz, ou seja, 350,00 mm de largura e 

400,00 mm de comprimento. Desta forma, é dispensado o uso de uma placa de choque 

para cada punção e usa-se apenas uma que cubra todos os punções.  

 

h)  Dimensionamento das Bases Superior e Inferior 

O material especificado para as bases foi o aço SAE 1020. Além de ser indicado por 

fabricantes de bases (ver subitem 3.2.1.7), esse material foi escolhido devido a sua grande 

disponibilidade dentro da ferramentaria e fácil usinagem.   

O dado de entrada para o dimensionamento das bases é a carga total de estampagem, 

que, para a operação em questão, equivale a 217731,65
 
kgf. Na figura 5.16, onde as 
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dimensões são encontradas normalizadas, o valor tabelado mais próximo é de 250 t. 

Sendo assim, as dimensões obtidas para as placas ficam sendo: A= 500,00 mm; B= 

500,00 mm; C = 600,00 mm; D = 440,00 mm; E= 60,00 mm; F= 60,00 mm; G= 30,00 

mm; H= 60,00 mm; I= 500,00 mm; R1= 25,00 mm; R2= 20,00 mm e R= 60,00 mm.  

 

 

Figura 5.16 – Dimensões das Bases Superior e Inferior 

Fonte: Estampos I (1976) 

 

i)  Dimensionamento das Colunas de Guia 

O material escolhido para a confecção das colunas de guia foi o aço SAE 1010 

cementado, temperado e retificado. A permanência ou não desse material dependerá de 

análises futuras do MEF. 

  O cálculo do diâmetro das colunas de guia dá-se por: 

5,1

be
  

Sabendo que a espessura de ambas as bases é de 60,00 mm, tem-se que: 

5,1

00,60
  

mm00,40  

As demais dimensões (ver figura 5.17) são obtidas com base no diâmetro calculado e a 

tabela normalizada 3.3, e foram definidas como: D = 40,00 mm; D1 = 52,00 mm; A = 
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20,00 mm; B = 3,00 mm; C = 36,00 mm; E = 27,50 mm; F = 10,00 mm; G = 2,00 mm; H 

= 55,00 mm; R = 5,00 mm e L = 150,00 mm. 

 

Figura 5.17 – Dimensões da Coluna de Guia 

Fonte: Estampos I (1976) 

 

j)  Dimensionamento das Buchas  

O material da bucha será o mesmo empregado para as colunas. As análises futuras do 

MEF servirão de diretriz para verificar a necessidade ou não de troca desse material.  

As dimensões das buchas estão normalizadas em função do diâmetro   igual a 40,00 

mm das colunas de guia. Com auxílio da figura 5.18, obtêm-se as seguintes dimensões 

necessárias para a fabricação das buchas: D= 40,00 mm ; D1 = 52,00 mm; D2 = 60,00 

mm; A= 34,00 mm; B= 50,00 mm; E= 175,00 mm; F= 10,00 mm; G= 2,00 mm; L= 

84,00 mm e R= 5,00 mm. 

 

Figura 5.18 – Dimensões das Buchas 

Fonte: Estampos I (1976) 
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k) Dimensionamento da Espiga  

O material escolhido para a confecção da espiga foi o aço SAE 1020, sendo esse 

passível de análises futuras (MEF). 

Para o cálculo da parte superior do estampo, foi consultado na ferramenta SolidWorks 

o peso da parte superior do estampo, que inclui base superior, placa de choque, porta-

punção, punções, mola, prensa-chapa e buchas, chegando-se ao valor PS = 80,42 kgf. Os 

valores do fator de segurança S e do limite de escoamento do material da espiga foram S 

= 3 e e = 21,41 kgf/mm
2
, respectivamente. O cálculo é feito como a seguir: 

 

 




e

SPS
d

4
 






41,21

42,8034
d  

mmd 79,3  

 

 Visto que não há espiga para o diâmetro obtido, as dimensões da espiga para valor de 

diâmetro imediatamente acima do calculado são obtidas no quadro 3.1. Tais dimensões 

são mostradas na figura 5.19, a seguir. São elas: ø = 20,00 mm; ø1 = 13,00 mm ; D = 

M16 ; A = 28,00 mm; B = 5,00 mm; C = 3,50 mm; T = 3,00 mm; H = 40,00 mm e L = 

55,00 mm. 

 

Figura 5.19 – Dimensões da Espiga 

Fonte: Estampos I (1976) 
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5.2.2.3 Desenho do Conjunto do Estampo de Furação A 

 

 De acordo com os cálculos realizados no subitem 5.2.2, abaixo é apresentado o desenho de 

conjunto do estampo de furação A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.20 – Desenho de Conjunto do Estampo de Furação A 

Fonte: ANDRADAS, Marianna Fernandes de Leais (2016) 

 

5.2.3 Estampo de Embutimento 

 

5.2.3.1 Cálculos do Estampo de Embutimento 

 

a) Número de Operações 

A definição do número de operações de embutimento é feita a partir da relação entre o 

diâmetro final mais externo do produto dpeça = 240,00 mm e altura hpeça = 36,66 mm. 

Tendo em vista que peça

peça
h

d


2
, pode-se afirmar que a operação de embutimento é 

limitada a uma única etapa.  

 

b) Forças Envolvidas na Operação de Embutimento 

Para efeitos de esforço, a operação é aproximada de um embutimento cilíndrico. 

Definiu-se, então, que a força exercida pelo punção é aplicada na circunferência interna 
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da tampa, de diâmetro di = 150,00 mm. Os dados utilizados no cálculo do esforço foram 

os seguintes: diâmetro do punção d = 150,00 mm, espessura da chapa e = 3,30 mm, 

tensão de escoamento da chapa e = 170,00 Mpa, fator de correção Ke e diâmetro do 

blank D = 287,46 mm.  

Sabendo que 
D

d
 é igual a 0,52, o valor de Ke = 1 é obtido a partir do quadro 3.6. A 

partir do cálculo da força Fe de embutimento chega-se: 

 

eee KedF    

100,17030,300,150  eF  

NFe 00,264365  

 

c)   Dimensionamento das Matrizes Superior e Inferior 

Os materiais da matrizrior, da matriz inferior e do punção foram definidos como AISI 

D2, devido às mesmas razões mencionadas no cálculo do estampo de corte. 

A análise dimensional das matrizes e do punção foi realizada através da ferramenta 

SimulationXpress, a qual utiliza o método de elementos finitos para verificação de 

deformações e tensões. Em síntese, a análise baseou-se na descrição das condições de 

contorno, aplicações de carga e análises de tensões em cada uma das partes (matriz 

inferior, matriz superior e punção). Em termos de condição de cotorno, para a matriz 

inferior, todos os nós da parte inferior da matriz tiveram os graus de liberdade x, y e z 

restringidos. Na matriz superior, a parte de cima seguiu a mesma ideia. A aplicação da 

carga foi distribuída na área efetiva das matrizes, ou seja, a região central até a curvatura 

das matrizes. 

A figura 5.17 ilustra os resultados de tensões nas matrizes superior e inferior, após a 

aplicação da carga distribuída sobre a área efetiva das matrizes, calculada na letra b). Os 

níveis de tensões atingidos indicam valores abaixo de 1900,00 Mpa, equivalente à tensão 

de escoamento do aço AISI D2, de dureza 55 HC. Dessa forma, fica evidente que as 

matrizes não apresentam problemas de deformações plásticas durante a realização da 

operação. 



79 

 

d)   Dimensionamento das Bases Superior e Inferior 

O dado de entrada para o dimensionamento das bases é a carga de estampagem, que 

equivale a 27050,46
 

kgf. Percebe-se que a carga da operação de embutimento é 

consideravelmente inferior a carga de 250,00 t suportada pelas bases da operação de 

furação A. Tendo em mente que o presente trabalho trata-se de um pré-projeto, é 

aceitável a reutilização das bases da etapa de furação A. 

 

Figura 5.21 – Análise de Tensões da Matriz Inferior do Estampo de Embutimento 

Fonte: ANDRADAS, Marianna Fernandes de Leais (2016) 

 

 

Figura 5.22 – Análise de Tensões da Matriz Superior do Estampo de Embutimento 

Fonte: ANDRADAS, Marianna Fernandes de Leais (2016) 
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5.2.3.2 Desenho do Conjunto do Estampo de Embutimento 

 

 De acordo com os cálculos realizados no subitem 5.2.3, na figura 5.23 encontra-se o 

desenho de conjunto do estampo de embutimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.23 – Desenho de Conjunto do Estampo de Embutimento 

Fonte: ANDRADAS, Marianna Fernandes de Leais Andradas (2016) 

 

 

5.2.4 Estampo de Furação B  

 

5.2.4.1 Cálculos do Estampo de Furação B 

 

a)  Cálculo da Força de Corte 

O cálculo da força de corte dá-se pela mesma fórmula utilizada para o estampo de 

corte, isto é, depende apenas da tensão resistente ao corte ou cisalhamento Kc = 24,72 

kgf/mm
2
, do perímetro p = 882,9 mm do furo e da espessura e = 3,30 mm da chapa. O 

perímetro foi aproximado através da análise da peça. De acordo com os valores acima, a 

força obtida foi: 

 

2/72,24 mmkgfKC   

CC KepF   
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72,2430,3)9,882( CF  

 kgfFC 45,72023  

 

b)  Dimensionamento do Punção 

O punção deve estar fixado ao porta-punção, atravessar o prensa-chapa, a chapa de 

3,30 mm de espessura, e, em seguida, alcançar a matriz e atravessar sua espessura T= 

4,95 mm para concretizar a operação de furação. Somando-se todas essas espessuras, 

definiu-se um valor L igual 35,00 mm para o comprimento do punção. 

Conforme descrito na literatura, o punção para a operação de furação deve ter a 

medida do furo do produto mais o valor da tolerância, admitida como 0,10 mm.  

O material adotado para o punção foi o AISI D2, pelas mesmas razões já mencionadas 

anteriormente. 

A verificação quanto à flambagem dos punções é apresentada a seguir. Para o cálculo 

do momento de inércia Jmin da geometria foi adotado o diâmetro médio do perfil do 

punção, equivalente a dmédio = 120,00 mm.  

  

64

4

min

d
J





 

64

)00,120( 4

min





J  

44

min 1088,1017 mmJ   

 

Tendo em mãos os valores do módulo de elasticidade E do aço igual a 21000,00 

kgf/mm² e a força de corte, em kgf, já obtida anteriormente, faz-se a verificação do 

punção quanto à flambagem como a seguir: 

 

F

JE
Lo

min

2 
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45,72023

1088,101700,21000 42 



oL  

mmLo 16,5412  

 

c) Parte Externa da Matriz Superior 

Conforme ilustrado na figura 5.7, a parte externa da matriz (figura 5.7c) servirá de 

prensa-chapa para a garantia da fixação da tampa antes da operação de furação. O 

material empregado para essa parte será o mesmo do punção. Na extremidade da parte 

externa, deverão ser alojadas molas, seguindo-se a mesma ideia do subitem 5.2.2.2 (f).   

 

d)  Folga entre o Punção e a Matriz Inferior 

O cálculo da folga entre o punção e a matriz inferior é obtido pela seguinte expressão: 

 

cKef  005,0  

72,2430,3005,0 f  

mmf 082,0  

 

e)  Dimensionamento da Matriz Inferior  

 O material da matriz ficou definido como o mesmo material utilizado para o punção, 

conforme é indicado na literatura (PROVENZA, Francesco, 1976). 

 A matriz para a operação de furação deve ter a medida do punção mais o valor da 

folga, seguindo o perfil do punção. Os detalhes na região mais externa da matriz seguem 

a ideia da peça obtida no embutimento.  

 

f) Dimensionamento da Placa de Choque 

A confirmação da necessidade da placa de choque no estampo de furação B dá-se pelo 

cálculo da pressão específica atuante no punção, expresso abaixo. Como visto 
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anteriormente, essa não se faz necessário caso o resultado seja inferior a 4kgf/mm
2
.   

 Sabendo que a força de corte é dada por Fc = 72023,45 kgf e a área do punção sobre a 

qual ela atua, obtida através das dimensões obtidas pela análise da peça, é dada por A 

=14836,46 mm
2
: 

 

A

F
P c

esp   

46,14836

45,72023
espP  

2/85,4 mmkgfPesp   

 

Confirma-se, então, a necessidade da placa de choque para o punção e questão, sendo 

empregada para a mesma uma espessura de 5,00 mm, conforme Francesco Provenza 

(Estampos I, 1976).  

O material escolhido para a confecção da placa de choque foi o aço SAE 1045, visto 

que, além de ser facilmente obtido, seu limite de escoamento igual a 310 Mpa garante que 

a placa suporte a pressão específica do punção sem escoar. 

A placa de choque foi definida com formato retangular e mesmas dimensões da 

matriz, ou seja, 300,00 mm de largura e 300,00 mm de comprimento.  

 

g)  Dimensionamento das Bases Superior e Inferior 

A carga de estampagem para a etapa de furação B equivale a 72023,45 kgf, 

aproximadamente 80,00 t. Sabendo que o dado de entrada para o dimensionamento das 

bases é a carga de estampagem, percebe-se que, nesta operação, a carga calculada é 

inferior a carga de 250,00 t suportada pelas bases da operação de furação A. Sendo assim, 

as bases da etapa de furação A são reutilizadas para a furação B, bem como as colunas de 

guia, as buchas e a espiga, visto que o presente trabalho trata-se de um pré-projeto. Em 

caso de produção em série, o dimensionamento das bases específicas para esta etapa seria 

feito. 
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5.2.4.2 Desenho do Conjunto do Estampo de Furação B 

 

 De acordo com os cálculos realizados no subitem 5.2.4, abaixo é apresentado o desenho de 

conjunto do estampo de furação B. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.24 – Desenho de Conjunto do Estampo de Furação B 

Fonte: ANDRADAS, Marianna Fernandes de Leais (2016) 
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6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

  

 A tampa de embreagem analisada, em princípio, deve ser fabricada através das operações 

de corte, furação A, embutimento e furação B. Entretanto, antes de serem confeccionados os 

primeiros protótipos dos estampos dessas operações, seguindo-se os conceitos inerentes a um 

projeto mecânico, tornam-se oportunas as realizações de análises dos estampos via MEF. 

Nessas análises, os componentes de cada estampo serão avaliados em termos de deformações, 

tensões e demais parâmetros que se fizerem necessários. Os resultados das análises indicarão 

a necessidade ou não de modificação de materiais ou das dimensões dos componentes iniciais 

dos estampos, definidos no pré-projeto. Concluídas as análises e todas as correções 

necessárias, os protótipos deverão ser confeccionados para a realização dos primeiros testes 

experimentais da fabricação da tampa.  

Considerando as ideias do parágrafo anterior, dois trabalhos futuros podem ser sugeridos: 

análises de MEF dos estampos definidos no pré-projeto, fabricação dos primeiros protótipos 

dos estampos e realização da estampagem da tampa. O primeiro trabalho requer que, a partir 

dos desenhos de conjunto de cada estampo definidos no pré-projeto, os desenhos das partes 

sejam elaborados. De posse desses desenhos, todas as análises de MEF poderão ser 

executadas. O segundo trabalho aguardará os resultados do primeiro para ser disparado.  
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