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RESUMO 

 

Diante da necessidade da produção de novos materiais para a indústria automotiva com 

melhores performances aliada à preocupação com as questões ambientais, visando a redução 

do consumo de combustíveis fósseis, surgiram, a partir da década de 1990, os aços avançados 

de alta resistência (AHSS), os quais conciliam uma pequena espessura da chapa e alta 

resistência mecânica. Porém, a produção em massa de componentes estruturais é limitada 

devido aos desafios na conformabilidade e união de chapas devido ao retorno elástico, 

conhecido como efeito springback. O presente trabalho avaliou 10 tipos de aços amplamente 

utilizados pela indústria automotiva, os quais estão agrupados em aços bifásicos, aços baixo 

carbono, aços endurecíveis após pintura e aços com interstícios livres. Todos esses materiais 

foram submetidos à caracterização mecânica e microestrutural por meio de determinação de 

composição química, ensaios de tração, ensaios de dureza e nanodureza, ensaios de 

dobramento de três pontos ao ar, análises de difração de elétrons retroespalhados (EBSD) e 

simulação de dobramento mecânico pelo método de elementos finitos (MEF) em software 

ABAQUS. Com os resultados provenientes do MEF, foi possível identificar as diferenças nos 

perfis anisotrópicos de cada material e correlacionar cada perfil com as características 

cristalográficas analisadas por meio de EBSD. Assim, foi possível compreender a variação no 

grau de springback com base na estrutura do retículo cristalino, uma vez que as diferenças 

estruturais do retículo cristalino são as responsáveis pelas diferentes respostas mecânicas. 

Concluiu-se que o modelo de encruamento isotrópico utilizado no MEF foi eficiente na 

determinação do perfil anisotrópico dos materiais, porém para uma perfeita acurácia na 

previsão e eliminação do springback, faz-se necessária a utilização do modelo de 

encruamento cinemático aliado ao uso de contrapunção nos ensaios experimentais. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Springback. Método de elementos finitos. EBSD. Aços avançados de 

alta resistência. Indústria automobilística. Conformação. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

In face of the need of the production of new materials for the automotive industry with 

better performance allied to the concern with environmental issues, aiming to reduce the 

consumption of fossil fuels, emerged from the decade of 1990, the advanced high-strength 

steels (AHSS), which reconcile a small sheet thickness and high mechanical resistance. 

However, the mass production of structural components is limited due to the challenges in 

conformability and union of sheets due to elastic return, known as springback effect. The 

present work has evaluated 10 types of steels are widely used in the automotive industry, 

which are grouped into biphasic steels, low carbon steels, bake hardening steels and 

interstitial free steels. All these materials were submitted to mechanical and microstructural 

characterization through determination of chemical composition, tensile tests, hardness 

Vickers tests and nanoindentation tests, sheet metal forming through three points bending in 

air, analyzes of electron backscatter diffraction (EBSD) and simulation of sheet metal forming 

by finite elements method (MEF) in ABAQUS software. With the results from the MEF, it 

was possible to identify the differences in anisotropic profiles of each material and correlate 

each profile with the crystallographic characteristics analyzed through EBSD. Thus, it was 

possible to understand the variation in degree of springback based on the structure of the 

crystal lattice, once the structural differences of crystal lattice are responsible for different 

mechanical responses. It was concluded that the model of isotropic hardening used in MEF 

was efficient in determining the anisotropic profile of materials, however for a perfect 

accuracy in prediction and elimination of springback, it is necessary to use a model of 

kinematic hardening allied to the use of counter-punch in experimental sheet metal forming. 

 

KEYWORDS: Springback. Finite element method. EBSD. Advanced high strength steels. 

Automotive industry. Forming. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em um mundo cada vez mais preocupado com a questão ambiental, os automóveis 

precisaram ser reinventados para se adequarem às legislações cada vez mais rígidas no que 

diz respeito às emissões e ao consumo de combustível e, também, a um mercado consumidor 

muito mais consciente. Os carros, então, precisam não só ser cada vez mais rápidos, 

confortáveis e seguros a cada geração, mas também precisam evoluir no que diz respeito ao 

seu desempenho ambiental. Diante disso, se faz necessário reduzir cada vez mais o peso de 

seus produtos para minimizar o consumo de combustível a fim de diminuir o custo e as 

possíveis agressões ecológicas causadas direta ou indiretamente pelo uso de tais produtos. O 

peso é um dos fatores de maior influência no consumo de combustível. Por isso, um dos focos 

do desenvolvimento sustentável de produto aplicado na empresa diz respeito ao 

desenvolvimento de carrocerias mais leves. De acordo com dados da Revista Autohoje, 

edição 1378, publicados no Boletim Alualto da ABAL, tomando-se como referência o veículo 

modelo Golf Bluemotion VI, fabricante Volkswagen, tem-se que com relação ao consumo de 

combustível, o peso é responsável por 23% do consumo, enquanto as outras variáveis são: 

42% para trem de força, 19% para aerodinâmica, 13% para resistência ao rolamento e 3% 

para abrasão/eletrônica (BOLETIM ALUAUTO, 2016).   

Os aços utilizados, assim como os modelos dos automóveis, foram evoluindo 

conjuntamente ao longo do tempo, uma vez que nos primeiros automóveis eram utilizados 

aços ferrítico-perlíticos, os quais possuíam baixa estampabilidade nas chapas e possibilitavam 

somente a confecção de automóveis com modelo quadrado. Posteriormente, começaram a ser 

utilizados aços endurecíveis por solução sólida e/ou precipitação, sendo que nessa etapa deu-

se o surgimento de um modelo extravagante denominado rabo-de-peixe possibilitado pela 

utilização desses últimos aços de maior estampabilidade. Porém a estampabilidade desses 

materiais ainda apresentava algumas limitações, além disso esse último modelo de automóvel 

tornou-se inviável diante da primeira crise do petróleo, em 1973, devido ao alto consumo de 

combustível. Assim, inicia-se a corrida tecnológica das siderúrgicas para a fabricação de aços 

mais leves e para a inserção de materiais mais leves na fabricação dos automóveis, como 

polímeros e compósitos, almejando-se, assim, reduzir o peso final do automóvel e, 

consequentemente, reduzir o consumo de combustível (GORNI, 2008). 
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Porém, um dos paradigmas atuais da ciência dos materiais é a tentativa do aumento de 

resistência mecânica do aço sem prejudicar a sua capacidade de deformação nos processos de 

conformação mecânica. Os aços utilizados na indústria automobilísticas, em geral, requerem 

boa resistência mecânica e boa capacidade de conformação (SCHEID et al , 2003) 

Com o desenvolvimento dos aços avançados, foi possível diminuir a espessura da chapa 

de aço, ao mesmo tempo em que se aumentou a sua resistência mecânica, reduzindo assim o 

peso das peças sem perder as características originais do metal.  

Nos anos 1970, os aços microligados, seguidos dos aços ligados com fósforo, marcaram 

o início destes novos desenvolvimentos (FLORES et al, 1998). Surgiram então os aços de alta 

resistência e baixa liga – ARBL - High Strength Low Alloy – HSLA, contendo micro-adições 

de Nb, Ti e V, cuja microestrutura ferrítica-perlítica mais refinada e capacidade de 

endurecimento por precipitação ofereciam maior resistência mecânica. Na década de 1980, 

surgem os aços bifásicos - Dual Phase (DP), endurecíveis após pintura – Bake Hardenig 

Steels (BH) e os aços Intersticial Free (IF) – Livre de Intersticiais - Ultra Baixo Carbono. Nos 

anos 1990, surgiram os aços que apresentam a transformação induzida por deformação 

(TRIP). E posteriormente, surgiram os aços com ultra-alta resistência, como os aços CP - 

Complex Phase e os aços TMS - Thyssen Martensitic Steels (HOUBAERT et al, 1996). 

A siderurgia mundial continuou desenvolvendo novos tipos de chapas de aço com 

características cada vez mais adequadas a aplicações específicas, diante do ambiente 

competitivo que surgiu e a partir da década de 1990, todos esses novos aços foram englobados 

numa só família, designada como Aços Avançados de Alta Resistência - Advanced High 

Strength Steels – AHSS (WUPPERMANN, 2007). 

Percebeu-se que nesses novos aços que surgiam, o aumento do nível de resistência 

mecânica do produto levava a uma redução de sua estampabilidade. Tal problema foi 

resolvido com o uso de microestruturas adequadas a fim de reduzir a perda de ductilidade ao 

mesmo tempo em que se aumenta o limite de resistência mecânica (GORNI, 2008). 

Porém, os aços AHSS possuem desafios a serem superados, como problemas de 

conformabilidade, união das chapas e retorno elástico, sendo este último, conhecido como 

efeito springback e com relação aos AHSS, tal efeito tornou-se uma grande preocupação na 

indústria automobilítica (PLACIDI et al., 2008). 

O springback pode ser identificado como uma alteração na forma da peça submetida a 

descarregamento e após a retirada da ferramenta de conformação, devido a uma redistribuição 



17 

 

 

 

das tensões elásticas residuais. Esse fenômeno é característico dos novos aços com alta 

resistência em relação aos tradicionais aços de baixa resistência. Sendo assim, a indústria 

automobilística tem procurado utilizar materiais diferenciados e modificar processos de 

fabricação na tentativa de minimizar os problemas com o efeito springback. A indústria 

automobilística também procurou pela substituição de materiais tradicionalmente utilizados 

por alumínio e plástico e a substituição dos aços carbono comuns. Alta Resistência e Baixa 

Liga – ARBL - High Strength Low Alloy – HSLA e 6022-T4 liga de alumínio são 

frequentemente considerados como substitutos diretos no projeto de aços acalmados com 

silício de qualidade (DQSK), o principal esteio para os painéis de carroceria. Correções para o 

springback são essenciais durante o projeto dos moldes a fim de obter formas finais 

específicas. Curvas de correção baseadas em informações empíricas ou em simples teorias 

para pequeno springback em casos de flexão puros estão disponíveis há muitas décadas, com 

base nas premissas básicas da engenharia de flexão de vigas em L. Muitas soluções analíticas 

têm sido derivadas desde então e revisões sobre o assunto apareceram em novos trabalhos 

mais recentemente (Carden et al, 2002). Portanto, prever a ocorrência do springback durante o 

projeto da peça é fundamental a fim de buscar soluções para diminuir o problema. 

 

1.1    Motivação 

 

Os aços de alta resistência (HSS) e os avançados de alta resistência (AHSS) estão sendo 

usados amplamente na indústria automotiva devido a sua superior adequação em questões 

ambientais e superior resposta mecânica em casos de colisão. Tais materiais têm a habilidade 

de tornar os automóveis mais leves enquanto a resistência à colisão dos veículos pode ser 

mantida. Entretanto, um sério problema na aplicação dos HSS e AHSS é o springback, o qual 

ocorre devido à sua maior tensão de deformação plástica - flow stress em relação à razão do 

módulo de Young e então, afeta diretamente a acurácia dimensional dos produtos formados. A 

correta previsão do springback é fundamental para o design dos processos de conformação e 

para o design de ferramentas e para evitar custos extras de retrabalho das ferramentas. A 

previsão de springback é, no entanto, uma tarefa complexa e a sensibilidade da previsão de 

springback por meio de parâmetros numéricos da simulação de elementos finitos adiciona 

mais desafio para esta complexidade (HASSAN et al, 2016). 
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Os dez tipos de aços estudados neste presente trabalho são utilizados pelas principais 

indústrias automobilísticas atualmente, por serem aços de alta resistência, sendo eles 3 

variedades de aços bifásicos,  1 variedade de aço baixo carbono, 2 variedades de aços 

endurecível após pintura e 4 variedades de aços com interstícios livres. Visto que tais 

materiais possuem as características mecânicas adequadas para sua utilização na indústria, 

mas ao mesmo tempo apresentam problemas dimensionais devido ao efeito springback, faz-se 

necessário uma reprodução e quantificação desse efeito em laboratório e posterior simulação 

com modelagem por meio de elementos finitos a fim de se analisar possíveis alterações 

microestruturais e relacioná-las com suas respectivas propriedades mecânicas. 

Grande parte dos estudos que tratam do efeito springback visam simular sua ocorrência 

através de técnicas de elementos finitos por meio de softwares computacionais apropriados 

para tal fim. Devido à escassez de trabalhos na literatura correlacionando o efeito springback 

com a microestrutura, é fundamental fazer uma correlação entre as possíveis alterações 

microestruturais e suas propriedades mecânicas nos materiais submetidos a tal efeito, a fim de 

se criar uma identidade micrográfica para cada grau de deformação do material, 

caracterizando com exatidão o efeito springback sobre a microestrutura. 

Após a correlação entre as possíveis alterações microestruturais e propriedades 

mecânicas, é possível deduzir quais são os fatores microestruturais que causam o efeito 

springback para que seja possível minimizá-lo ou eliminá-lo, permitindo-se, assim, que a 

utilização dos AHSS seja totalmente viável pela indústria automobilística. 
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1.2    Objetivos 

 

1- Caracterização mecânica, química e microestrutural dos 10 aços obtidos por doação, 

com a realização de ensaios de tração, microscopia óptica e ensaios de microdureza. 

Tais aços apresentam variações em seus graus de resistência e podem ser agrupados 

em 4 classes a seguir: aços bifásicos (dual-phase e docol_dl), com interstícios livres 

(interstitial free), de baixo carbono (low carbon) e endurecíveis após pintura (bake 

hardening). 

2-  Realização de ensaios de conformação mecânica para determinar e avaliar o efeito 

springback nos materiais avaliados e comparação com os resultados da simulação 

dos mesmos ensaios por meio de modelagem com elementos finitos; 

3- Após a validação do modelo simulado em elementos finitos (MEF), estudo das 

variáveis fornecidas pelo software a fim de estabelecer correlações com os 

resultados provenientes das análises de EBSD; 

4- Com base nas correlações entre MEF e EBSD, conhecer o perfil anisotrópico com 

base nas características cristalográficas dos aços quando submetidos a dobramento 

mecânico por meio do estudo dos tipos de encruamento. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1    Evolução dos aços na indústria automobilística 

 

A indústria automobilística é a grande força motora para o desenvolvimento de 

materiais, que está constantemente na busca de componentes mais leves e mais baratos com 

correspondente aumento de resistência mecânica (SCHAEFFER, 2009). Quando os 

automóveis são avaliados do ponto de vista da matéria-prima, verifica-se que são compostos, 

em média, 70% de aços, sendo, de longe, o material predominante na indústria 

automobilística. Assim, é fundamental a produção de aços avançados de alta resistência, 

garantindo o aumento da integridade estrutural, aumento da resistência ao choque, com um 

menor custo para o produto final (KISHIDA, 2000). 

Um de seus principais objetivos para o desenvolvimento de carrocerias de automóveis é 

a combinação de força e estabilidade nas chapas metálicas. Assim, essa indústria vem, ao 

longo das décadas, alterando os projetos de fabricação dos veículos e suas formas. Isso leva a 

uma maior exigência com relação à estampabilidade das chapas destinadas à fabricação das 

carrocerias. Estampabilidade é necessária quando a chapa metálica é estampada em um painel 

e a alta resistência é desejável depois da fabricação. Além disso, também há uma procura no 

aumento da eficiência energética dos automóveis, uma vez que com a redução do peso dos 

veículos é possível reduzir o nível de emissão de poluentes e atender às questões ambientais. 

Essa maior estampabilidade aliada a uma redução da espessura das chapas podem ser obtidas 

com o uso de aços de alta resistência. Os aços endurecíveis por solução sólida e/ou aqueles 

endurecidos por precipitação representam a primeira linha desenvolvida pelas siderúrgicas a 

partir da década de 1950, sendo que isso influenciou em alterações nos modelos dos veículos; 

porém tais aços apresentavam uma estampabilidade limitada (RABELO, 2000). 

Posteriormente a isso, devido à crise do petróleo, na década de 1970, muitos países adotaram 

sérias medidas para diminuir e racionalizar o consumo de energia. Dessa forma, a indústria 

automobilística foi obrigada a encontrar soluções, trazendo evoluções na aerodinâmica e 

redução no peso dos veículos (NOGUEIRA, 2001). Hoje, os aços endurecíveis após pintura - 

Bake Hardening – BH são os que melhor apresentam um balanceamento desejado entre limite 

de resistência e estampabilidade para a indústria automobilística (RABELO, 2000).  
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Os aços ARBL (HSLA) proporcionavam melhores propriedades mecânicas e maior 

resistência à corrosão do que os aços carbono. Tais aços possuíam micro-adições de Nb, Ti e 

V em sua constituição. E embora tais aços possuíssem microestrutura mais refinada e 

capacidade de endurecimento por precipitação, esse aumento nos níveis de resistência 

mecânica causou uma ligeira perda de sua estampabilidade. Como correção a essa limitação, 

foram desenvolvidos os aços bifásicos - dual-phase, cuja microestrutura formada por duas 

fases, ferrita e martensita, permitiu reduzir as perdas de estampabilidade em níveis mais 

elevados de resistência mecânica (ALL METALS & FORGE, 2009).  

A crise do petróleo terminou por volta de 1985, porém, a tendência de diminuição no 

peso dos automóveis ficou ligeiramente ameaçada pelas crescentes exigências dos 

consumidores por maior conforto a bordo, como ar condicionado, direção hidráulica e vidros 

elétricos (GORNI, 2008).  

As questões atuais da indústria automobilística estão intimamente relacionadas com as 

questões do meio ambiente e energia, e, dessa forma, com as exigências em relação aos 

materiais que são utilizados na fabricação dos automóveis. Tais exigências são: redução de 

peso, absorção de energia de impacto - crashworthiness, segurança e redução de gases que 

causam efeito estufa - GHG emissions, sendo que esta última considera o ciclo de vida, desde 

a extração, refino e processamento do material, seguido da manufatura até a reciclagem do 

veículo (BOOT, 2008). Tanto uma maior redução no peso como uma melhoria na segurança 

passiva tem sido simultaneamente requisitados para os componentes da nova geração de 

veículos. Então, os aços bifásicos - dual phase, que são avançados de alta resistência, têm sido 

progressivamente usados na manufatura de partes automotivas. Os aços avançados de alta 

resistência (HSS) são largamente utilizados hoje em dia como componentes estruturais 

automotivos para melhorar a absorção de energia de impacto mecânico - crashworthiness sem 

o acréscimo de peso ao corpo da carroceria (YAMANO e IWAYA, 2005). A Figura 1 ilustra 

a evolução quanto à resistência dos aços de alta resistência citados. 

Durante cada processo de conformação da folha de metal, os aços de alta resistência 

exibem diferentes efeitos springback, sendo que isso é o resultado da recuperação na 

deformação do material após a remoção de carga. O mais sério problema na estampagem de 

folhas de HSS é seu springback extremamente grande. Portanto, uma nova técnica para 

eliminar o springback é urgentemente necessária na indústria de estampagem. O springback é 

uma variável sensível nos parâmetros dos materiais e processos. Considera-se que o 
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springback que ocorre numa parte conformada traz alterações significativas para o design dos 

moldes e ferramentas (CHONGTHAIRUNGRUANG et al 2013). 

 

Figura 1. Aplicação e características dos aços HSS e AHSS. Conventional steels: aços 

convencionais. Stainless austenitic: aços inoxidóaveis auteníticos. AHSS Grades: graus de 

aços avançados de alta resistência. 

 
Fonte: World Auto Steel (2014) 

 

 

O Consórcio ULSAB – Ultra Light Steel Auto Body, foi um consórcio de P&D criado 

em 1994, considerado uma das maiores iniciativas de pesquisa colaborativa dos últimos 

tempos, realizada por 35 siderúrgicas em 18 países, em resposta aos estudos que indicavam 

uma perda significativa da utilização do aço na indústria automotiva, face à ação de produtos 

como alumínio e plástico. Dentre as siderúrgicas participantes desse projeto, encontram-se as 

nacionais Usiminas (Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais) e CSN (Companhia Siderúrgica 

Nacional). Tal consórcio foi idealizado pelo IISI – International Iron and Steel Institute, 

contando com a PES – Porshe Engineering Services Inc. com entidade de apoio, entre outras, 

tais como MIT, responsáveis pela análise de custos e investimentos, e ICON (Website), dentre 

outras. O objetivo principal deste consórcio era desenvolver uma estrutura de carro baseado 

em aços de ultra resistência com baixo custo. 

Este projeto de pesquisa foi compreendido em duas fases (conceito/validação). Na 

primeira fase, foi desenvolvido o conceito da estrutura, através da utilização do CAE – 

Computer Aided Engineering, tendo sido definidas: a seleção dos tipos de aço e processos de 

produção, as metas para os novos produtos e o design preliminar do automóvel. Foram gastos 
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aproximadamente US$ 2,0 milhões em 2 anos (1994 e 1995). Posteriormente, iniciou-se a 

validação do projeto, ocorrendo a utilização de engenharia automotiva a fim de integrar os 

objetivos das siderúrgicas e dos parceiros automotivos. Dentre os parceiros automotivos estão 

a Porshe Engineering Services, Inc. (Responsável pela engenharia e gerenciamento de 

manufatura de protótipos), Fab-All Manufacturing – USA, MSI Prototype & Engineering – 

USA, Auto-Die International – USA, Stickel (Germany) e Wilhelm Schaeler Hydroforming 

(Germany). Na segunda fase desse projeto, foram gastos US$ 20.0 milhões entre 1996 e 1998 

(ANDRADE, 2000 e IISI, 1995). 

Tal projeto obteve uma redução de peso de 25% em relação à média dos dez mais 

importantes veículos da classe sedan quatro portas, utilizados como referência e obteve 

também um aumento da segurança, traduzido pelos coeficientes de rigidez e torção (80%) e 

dobramento (52%) e, além disso, obteve também aumento no conforto, devido à diminuição 

em 58% da frequência de vibração de 1º modo. Esses resultados foram obtidos devido ao uso 

maciço dos aços AHSS, uso intensivo de tailored welded blanks e adoção de processo 

hydroforming (ANDRADE, 1998). 

A partir desses ótimos resultados e da grande repercussão no setor, o consórcio anunciou 

em 1997, simultaneamente, os projetos ULSAC - Ultra Light Steel Auto Closers e ULSAS - 

Ultra Light Steel Auto Suspension, ambos encerrados em 1999. O projeto ULSAC teve como 

objetivo o desenvolvimento conceitual de painéis de cobertura com a efetiva construção de 

um conjunto de portas com excelentes resultados de redução de peso, aumento da segurança e 

características de Denting Resistent, com custos compatíveis com a produção em escala. 

Paralelamente, o projeto ULSAS proporcionou o desenvolvimento de uma suspensão 

completa de última geração com reduções de peso e custo (ANDRADE, 2000). 

Com a divulgação dos resultados finais do projeto ULSAB, as siderúrgicas envolvidas 

no projeto desenvolveram, a partir de 1999, um projeto mais amplo denominado ULSAB-

AVC. Este projeto desenvolveu conceitualmente duas classes de veículos, agregando os 

conceitos desenvolvidos nos projetos anteriores e utilizando técnicas avançadas de engenharia 

automotiva e aços de última geração. Esse desenvolvimento inclui carroceria, painéis de 

cobertura, suspensão, suporte do motor e todos os componentes estruturais e de segurança; 

eficiência no consumo de combustível; desempenho ambiental otimizado quanto à emissão de 

poluentes e reciclagem com produção a custos competitivos. A continuidade do programa 

ULSAB, com os projetos ULSAC, ULSAS e ULSAB-AVC, contou com a participação de 33 
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siderúrgicas de 18 países, dentre as quais temos a USIMINAS, a única representante 

brasileira. O projeto ULSAB- AVC encerrou-se em 2002 (KEEGAN, 2005).  

De 2008 a 2011, foi realizado o projeto Future Steel Vehicle (FSV), o qual possuía 

como foco a utilização de aços avançados de alta resistência, combinados com motorizações 

elétricas, e conseguiu proporcionar melhor segurança para os ocupantes mantendo a redução 

de peso do veículo e redução nas emissões de poluentes, com a vantagem de não 

comprometer os custos dos automóveis (WSA, 2011). 

Com encerramento do Programa ULSAB, as atividades do consórcio foram 

concentradas no comitê AutoCo do IISI – International Iron and Steel Institute, que vêm 

sendo conduzidas com a participação de 21 siderúrgicas de 14 países (KEEGAN, 2005). 

A Figura 2 apresenta uma evolução ao longo dos últimos anos com relação à utilização 

dos aços HSS e AHSS. Nota-se um crescimento no uso de aços endurecíveis após pintura e 

AHSS (dual phase) e diminuição da utilização de aços macios. Já a Figura 3 apresenta a 

expectativa até 2020 para o consumo dos aços AHSS, mostrando claramente um aumento no 

consumo dos aços bifásicos (DP). 

 

Figura 2. Crescimento do uso de diferentes graus de HSS e AHSS de 2007 a 2015. 

 
Fonte: World Auto Steel (2014) 
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Figura 3. Expectativa de crescimento da utilização dos AHSS até 2020. 

 
Fonte: World Auto Steel (2014) 

 

2.2 Aços avançados de alta-resistência – AHSS - Advanced High Strength Steels 

 

Cerca de 60% dos graus de aços utilizados hoje na indústria automobilística foram 

desenvolvidos a partir de 2002 até os dias atuais. São os aços de alta resistência - High 

Strength Steel – HSS, aços avançados de alta resistência - Advanced High Strength Steel – 

AHSS e aços de ultra alta resistência - Ultra-High-Strength Steels – UHSS e é justamente 

neste segmento que existem oportunidades de desenvolvimento de ponta. Em 2010, houve 

regulamentação para colisão frontal, o que impulsionou a utilização do AHSS e também a 

nova regulamentação nacional relativa à segurança e à emissão de poluentes em veículos 

automotores tem influenciado decisivamente a demanda de aços de elevada resistência 

mecânica, principalmente aqueles conhecidos como AHSS (SAE BRASIL, 2014). 

O Quadro 1 a seguir mostra as principais classificações dos aços utilizados pela 

indústria automobilística, que podem ser de 3 tipos: pela denominação metalúrgica, pela 

resistência mecânica e por outras propriedades mecânicas. 
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Quadro 1. Principais classificações dos aços automotivos como encontradas na literatura 

Classificações dos aços automotivos 

1. Denominação 

metalúrgica 

- aços de baixa resistência: aços com interstícios livres e 

aços-carbono 

- aços convencionais de alta-resistência (HSS): aços 

carbono-manganês; aços endurecíveis; aços com interstícios 

livres de alta resistência; aços de alta resistência e baixa liga 

- aços avançados de alta resistência (AHSS): aços bifásicos; 

aços de plasticidade induzida por transformação; ferrítico-

bainítico; aços de fases complexas e aços martensíticos 

2. Resistência mecânica 

do aço 

- aços convencionais de alta resistência (HSS): limite de 

escoamento entre 210 e 550 MPa e limite de resistência entre 

270 e 700 MPa; 

- aços avançados de alta resistência (AHSS): limite de 

escoamento superior a 550 MPa e limite de resistência 

superior a 700 MPa.  

3. Outras propriedades 

mecânicas 

- alongamento total (ε%); 

- coeficiente de encruamento (n); 

- etc 

Fonte: Adaptado de KEELER (2009) 

 

A microestrutura é o fator que causa a principal diferença entre os aços convencionais 

HSS e os AHSS, uma vez que os aços HSS são ferrítico-perlíticos contendo uma única fase, já 

os AHSS contém uma ou demais fases além da ferrita, a qual pode ser: martensita, bainita, 

austenita e/ou austenita retida em quantidades suficientes para produzir propriedades 

mecânicas particulares (KEELER, 2009). 

A Figura 4 a seguir, é uma representação de um aço AHSS, bifásico - dual phase, 

contendo duas fases em sua constituição. A matriz é ferrítica contendo ilhas de martensita 

localizadas em seus contornos de grãos. 
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Figura 4. Representação esquemática da microestrutura de um aço bifásico 

 
Fonte: World Auto Steel, 2012 

 

Uma vez que não há como se alterar a densidade do aço, a solução para reduzir o peso 

dos componentes feitos com esse material consiste na redução de sua espessura, o que 

obviamente irá requerer um material com maior resistência mecânica para que a peça 

mantenha suas propriedades originais. Mas ganhos de resistência mecânica normalmente 

implicam em menor estampabilidade. Uma primeira abordagem nesse sentido foi conseguida 

nos chamados aços bifásicos - dual phase: sua microestrutura predominantemente ferrítica faz 

com que ele seja muito macio no início do processo de estampagem. Contudo, os 15% de 

martensita em sua microestrutura fazem com que sua resistência mecânica se eleve 

significativamente ao longo dessa etapa de conformação. O aço TRIP (com plasticidade 

induzida por transformação) adota princípio semelhante, mas é ainda mais eficaz: a austenita 

retida presente na sua microestrutura se transforma em martensita durante a estampagem, 

aumentando ainda mais a resistência mecânica da peça (GORNI, 2011). 

Ainda assim, a estampagem dos aços AHSS tende a ser mais difícil. Geralmente a 

conformação das peças é até possível, mas é freqüente a ocorrência do chamado “efeito mola” 

- springback – ou seja, a peça que sai da matriz sofre retorno elástico, como que procurando 

voltar à forma original que possuía antes da conformação. A distorção observada geralmente é 

pequena, mas em grau suficiente para não atender às rígidas tolerâncias dimensionais 

impostas pela indústria automobilística (GORNI, 2011). 

Porém, os aços AHSS oferecem melhoras significativas em termos de redução de peso e 

absorção de energia de impacto, com mínimo impacto no custo de manufatura dos veículos, 
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sendo assim controlar o efeito springback se torna de suma importância para se poder utilizar 

largamente esses aços na produção em massa de componentes automotivos (BOTT, 2008). 

De acordo com Abdalla et al. (2006), a microestrutura bifásica, pertencente a um dos 

tipos de AHSS, confere uma maior resistência mecânica com ductilidade mais elevada do que 

nos aços de alta resistência e baixa liga. 

Ainda com relação a ganhos adicionais de resistência visando a fabricação de 

componentes estruturais automotivos, podem ser citados os aços a seguir:  aços ferrítico-

bainíticos, aços com plasticidade induzida por maclação, aços conformados a quente, aços 

tratados termicamente pós-conformação, aços endurecíveis após pintura - bake hardening, 

aços refosforados e de alta resistência e baixa liga (ARBL), os avançados de alta resistência 

(AHSS) como o bifásico, ferrítico-bainítico e “TRIP”. Ao longo do tempo, aços microligados 

de alta resistência mecânica foram desenvolvidos para atender às necessidades do mercado. 

Os primeiros aços fabricados foram os aços IF - interstitial free ou livre de insterstícios, e 

posteriormente, os aços BH - bake hardening (BOTT, 2008). 

Os aços multifásicos foram desenvolvidos com a finalidade de aliar no mesmo material 

uma alta resistência e alta conformabilidade. Tais materiais possuem as fases ferrita, bainita, 

austenita retida e martensita em sua constituição. A microestrutura é de base ferrítica e 

contém dispersões de segunda fase como martensita e bainita, além de conter teores de 

austenita retida, que quando aliados a teores de elementos de liga como carbono, manganês e 

silício, contribuem para elevar a resistência e ductilidade do aço. Ao se buscar a estabilização 

da austenita retida, a fim de que esta se transforme em níveis mais elevados de tensão e 

deformação, isso confere uma maior eficiência do efeito TRIP - Transformation Induced 

Plasticity ou Transformação Plástica Induzida (ELISEU et al., 2008). 

 TRIP significa o efeito da plasticidade induzida por deformação, gerado pela 

transformação da austenita retida. Estes aços multifásicos, que também são conhecidos como 

TRIP devido a esse efeito, podem ser obtidos por meio de uma austenitização parcial ou total, 

seguida de um tratamento isotérmico na faixa de temperatura de transformação bainítica. 

Parte da austenita é transformada em bainita, durante o tratamento isotérmico, enquanto há a 

formação de martensita durante a têmpera em água a partir da austenita residual. Esses aços 

apresentam uma alta taxa de encruamento devido à dispersão da bainita, martensita e austenita 

retida na matriz ferrítica. E diferentemente dos aços bifásicos, os aços TRIP apresentam uma 

elevada taxa de encruamento, mesmo com altos níveis de deformação. Além disso, a austenita 
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retida se transforma em martensita, de maneira progressiva, com o aumento da deformação. 

(JACQUES et al., 2001). 

Em vários trabalhos, verificou-se que as diferentes propriedades obtidas em aços 

multifásicos estão relacionadas com a porcentagem de silício. Um teor mínimo de silício é, 

então, necessário para prevenir a precipitação de cementita a partir da austenita retida durante 

a formação da ferrita bainítica, e também para que seja possível a estabilização da austenita 

por enriquecimento de carbono. O estabilizador de austenita, também é necessário, sendo que 

isso é conseguido por meio da adição de manganês como elemento de liga (ELISEU et al., 

2008). 

Quando são utilizados teores maiores de carbono, tem-se uma austenita retida mais 

estável, que permanece presente até o final do processo de fabricação e se transforma em 

martensita somente durante uma possível deformação que venha a ocorrer posteriormente, 

como, numa condição de choque, absorvendo assim maior energia durante o impacto 

(JACQUES et al., 2001).  

O tamanho de grãos é um importante fator que modifica as propriedades mecânicas 

finais do aço, uma vez que o menor tamanho dos grãos austeníticos se comparados aos aços 

bifásicos, acabam oferecendo uma maior resistência ao material. Esse menor tamanho dos 

grãos pode ser conseguido por meio de processos que causam refino de grão, como 

processamento termomecânico e adição de elementos de liga, sendo que no caso dos aços 

multifásicos, o molibdênio é o elemento que contribui nesse processo (GORNI, 2011). 

Assim, com o objetivo principal de se reduzir o consumo de combustível, mantendo o 

desempenho do veículo, as siderúrgicas conseguiram ótimos avanços com o desenvolvimento 

dos AHSS, que oferecem alta resistência mecânica com perdas mínimas de conformabilidade; 

porém tais avanços ainda não são suficientes, uma vez que a estampabilidade desses materiais 

ainda é imprópria durante algumas situações práticas, devido principalmente ao “efeito mola” 

ou retorno elástico - springback que ocorre após as operações de estampagem e que é bastante 

acentuado nas chapas de aço AHSS. A chapa é facilmente conformada, porém sofre distorção 

imediatamente após sua remoção da matriz devido a tensões residuais. A precisão 

dimensional da peça é, então, afetada em maior ou menor grau por essa mudança na forma da 

chapa (GORNI, 2010). 

O uso de chapas de aço de ultra-alta resistência para a fabricação de painéis automotivos 

aumentou rapidamente na indústria, a vantagem destes materiais é poder proporcionar 
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maiores níveis de resistência em chapas cada vez mais finas. Já foram até desenvolvidas 

folhas de aços de ultra-alta resistência com resistência à tração superior a 1 GPa (MORI et al., 

2007). Até 2007, a maioria das placas usadas nos veículos eram de resistência à tração de 590 

MPa ou menos, sendo que havia uma limitação no uso de aços de ultra alta resistência ainda 

são limitadas devido ao grande springback e à baixa conformabilidade (MORI et al., 2007). 

Atualmente, a indústria automobilística já desenvolveu processos paliativos para a diminuição 

do efeito springback durante a estampagem das peças, porém ainda não há um método único, 

rápido e eficaz para a redução desse efeito.  

Outro tipo de aço microligado também foi criado, sendo conhecido como: CP - Complex 

Phases ou Fases Complexas. São aços com alta capacidade de absorção de energia, alta 

capacidade de deformação, alto limite de resistência quando comparado ao TRIP, boa 

conformabilidade e alongamento total por volta de 10%. Possuem em média entre 35% e 50% 

de bainita, 25% e 40% de ferrita e 20% e 30% de martensita (OLIVEIRA, 2015). É produzido 

pela laminação a quente ou a frio, com alto refinamento dos grãos, recristalização retardada 

pelo resfriamento e utilizando-se elementos de liga. Por conta de suas características, sua 

principal utilização é na área de segurança automobilística. 

Nos Quadros 2, 3, 4 e 5 a seguir, estão listadas as principais características 

microestruturais e mecânicas dos 4 tipos de aços avaliados neste trabalho. Também estão 

listados os processos de produção, vantagens de utilização e principais aplicações. Para os 

aços bifásicos, tais informações foram encontradas nos trabalhos de Rashid (1977), Keeler 

(2009), Gorni (2011), Tigrinho (2011) e Lajarin (2011). Para os aços endurecíveis após 

pinturas, tais informações foram encontradas nos trabalhos de Silva (2007), Gorni (2008), 

Berbenni (2004), Pereira (1977), Jeong (1998), Takechi (1998), Mizui et al. (1990), Jeong et 

al. (1993), Lee et al. (1994), Wilson (1959), Zhao (2001) e Storozheva (2001). Para os aços 

com interstícios livres, tais informações foram encontradas nos trabalhos de Elias et al. 

(1973), Fukuda et al. (1972), Hook et al. (1975), Tither et al. (1994), Tokunaga et al. (1987), 

Takeshi (1994), Tsunoyama et al. (1990), Bleck (1991), Barnett (1999), Keeler (2009), Caul 

et al. (1977) e Shaeffer (2009). Para os aços baixo carbono, tais informações foram 

encontradas nos trabalhos de Monedezi (2010), Callister (2008), Lancaster (1980) e Shi 

(2005). 
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Quadro 2. Características dos aços estudados (surgimento e microestrutura). 

Principais características dos 4 tipos de aços utilizados nesse trabalho 

 Dual Phase (DP) Bake hardening 

(BH) 

Interstitial free 

(IF) 

Low carbon 

(LC) 

Surgimento 

final da década de 

1970 

final do século 

XX pela indústria 

siderúrgia 

japonesa 

- década de 

1970; 

- a partir de 

1979, 

começaram a 

ser produzidos 

em grande 

quantidade, em 

substituição aos 

aços baixo 

carbono 

acalmados ao 

alumínio. 

- meados de 

1975 

Micro-

estrutura 

- 80 a 85% de 

ferrita poligonal 

macia (matriz) e 15 

a 20% de ilhas de 

martensita (fase 

dura) 

- fusão das três 

morfologias 

básicas para 

microestruturas 

com duas fases: 

duplex, dispersão e 

em rede 

-base ferrítica e 

uma solução 

sólida de 

fortalecimento; 

- a composição 

química e o 

processamento 

são projetados 

para manter o 

carbono na 

solução durante a 

fabricação e então 

permitir que o 

carbono saia da 

solução durante a 

pintura em forno 

ou durante 

algumas semanas 

na temperatura 

ambiente 

- base ferrítica, 

com teores de 

carbono e 

nitrogênio 

menores que 

0,003%, 

resultando na 

redução da 

quantidade da 

adição de nióbio 

e/ou titânio para 

estabilização 

- de 0,05 a 

0,25% de 

carbono; 

- estrutura é 

basicamente 

ferrítica com 

pequeno teor de 

perlita 

Fonte: Adaptado de Gorni (2011), Silva (2007), Shaeffer (2009) e Monedezi (2010) 
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Quadro 3. Características do aços estudados (mecânicas e tipos de melhoramento) 

Principais características dos 4 tipos de aços utilizados nesse trabalho 

 Dual Phase 

(DP) 

Bake hardening 

(BH) 

Interstitial free 

(IF) 

Low carbon 

(LC) 

Características 

Mecânicas 

- alto coeficiente 

de encruamento; 

- escoamento 

contínuo 

(ausência de 

patamar de 

escoamento); 

- limite de 

resistência médio 

380 MPa; 

- limite de 

resistência à 

tração médio: 

655 MPa; 

- alongamento 

total superior a 

27% 

- desempenho 

constante na 

estampabilidade; 

- ganho de 

resistência após 

tratamento 

térmico; 

- boa ductilidade; 

- boa percentual 

de alongamento 

- níveis de 

carbono ultra-

baixos 

projetados para 

diminuir o 

limite de 

escoamento e 

aumentar os 

coeficientes de 

encruamento 

- elevada 

ductilidade; 

- baixa dureza; 

- limite de 

escoamento de 

275 MPa; 

- resistência à 

tração entre 415 

e 550 MPa); 

- alongamento 

de 25% 

 

 

 

 

Melhoramento 

- adição de Mn, 

Cr, Mo, V, Ni 

individual ou 

combinados 

aumentam a 

endurecibilidade 

- após o 

forjamento, a 

quantidade de 

discordâncias 

livres na ferrita 

aumenta 

significativamente 

e há um aumento 

no limite de 

resistência ao 

escoamento como 

resultado. 

- o aumento 

adicional no 

limite de 

resistência ao 

escoamento é 

devido à fixação 

das discordâncias 

livres por átomos 

de carbono, no 

processo de 

secagem de seus 

revestimentos à 

150-200°C 

- o produto final 

após a 

laminação a 

morno, a frio e 

recozimento, 

apresenta 

propriedades 

melhores do que 

o laminado a 

quente, frio e 

recozido; 

- combinação de 

elementos para 

fortalecimento 

por solução 

sólida; 

- precipitação 

de carbonitretos 

e/ou nitretos e 

refinamento de 

grãos; 

- adição de 

fósforo para 

aumentar a 

resistência 

- adição de 

manganês 

(1,6%) para 

aumentar a 

resistência sem 

prejuízo da 

tenacidade: 

aços carbono-

manganês; 

- de acordo com 

ASTM: são 

aços para fins 

estruturais do 

tipo A36, A529 

e A573; 

- adição de 

alumínio (0,01 

a 0,02%) para 

obtenção de 

uma granulação 

mais fina e 

melhor 

tenacidade. 

Fonte: Adaptado de Gorni (2011), Silva (2007), Shaeffer (2009) e Monedezi (2010) 
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Quadro 4. Características dos aços estudados (vantagens mecânicas e de utilização) 

Principais características dos 4 tipos de aços utilizados nesse trabalho 

 Dual Phase 

(DP) 

Bake hardening 

(BH) 

Interstitial free 

(IF) 

Low carbon 

(LC) 

Vantagens 

- bom equilíbrio 

entre resistência 

e ductilidade; 

- maior 

conformabilidade 

que aços HSS; 

mais macio no 

início do 

processo de 

estampagem 

- acréscimo da 

tensão limite de 

escoamento de 

aproximadamente 

40 MPa, durante 

o processo de 

tratamento de 

pintura ou 

recobrimento em 

uma temperatura 

de 

aproximadamente 

170°C; 

- fenômeno de 

envelhecimento 

controlado, 

conhecido como 

envelhecimento 

por deformação 

estática, ligado à 

presença de 

carbono e/ou 

nitrogênio em 

solução sólida, 

impedindo a 

movimentação 

das discordâncias 

através da 

segregação de 

átomos 

intersticiais, com 

ganho na 

resistência ao 

escoamento; 

- boa 

conformabilidade 

antes do 

cozimento como 

uma alta 

resistência após o 

cozimento 

- excelente 

conformabilidade; 

- baixo custo de 

produção; 

- melhor 

qualidade que os 

aços acalmados 

ao alumínio; 

- a laminação a 

morno permite 

expandir a 

variedade de 

produtos obtidos, 

diminuir os 

custos de 

produção devido 

ao aumento da 

tensão de 

escoamento, 

aumentar a 

qualidade 

comercial, 

estampagem 

profunda, 

estampagem 

extra-profunda e 

taxa de produção; 

- concorrente nas 

aplicações que 

utilizam-se 

alumínio e 

plástico 

- mais barato 

que os aços 

anteriores; 

- competem 

com produtos 

que podem ser 

fabricados com 

aço inoxidável 

e metais de liga 

de alumínio 

Fonte: Adaptado de Gorni (2011), Silva (2007), Shaeffer (2009) e Monedezi (2010) 
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Quadro 5. Características dos aços estudados (produção e principais empregos industriais) 

Principais características dos 4 tipos de aços utilizados nesse trabalho 

 Dual Phase 

(DP) 

Bake hardening 

(BH) 

Interstitial free 

(IF) 

Low carbon 

(LC) 

Produção 

- resfriamento 

controlado a 

partir da fase 

austenita (em 

produtos 

laminados a 

quente) ou a 

partir das duas 

fases, ferrita 

mais a fase 

austenita (pela 

contínua 

laminação a frio 

do aço recozido 

e produtos 

revestidos por 

imersão a 

quente) 

- processo de 

envelhecimento 

da tensão 

causado pela 

difusão do 

carbono por três 

mecanismos: 

- migração de 

átomos de 

carbono  entre 

os possíveis 

conjuntos de 

sítios 

intersticiais, 

migração esta 

induzida por 

tensão; 

- segregação de 

carbono pelas 

discordâncias; 

- precipitação de 

carbonetos. 

- produzidos por 

meio de 

avançados 

equipamentos de 

desgaseificação 

a vácuo, que 

permitem a 

fabricação de 

aços com teores 

cada vez 

menores de 

carbono e 

nitrogênio; 

- laminação a 

mor no ou 

ferrítica (70°C 

menor que na 

normal); 

 

- aço que não 

responde aos 

tratamentos 

térmicos que 

visam formar a 

martensita. O 

endurecimento, 

então, deve ser 

feito por trabalho 

a frio; 

- quanto à 

desoxidação, os 

podem ser 

efervescentes, 

semi-acalmados 

ou acalmados; 

 

Emprego 

- componentes 

estruturais e de 

segurança dos 

automóveis: 

barras 

transversais da 

porta, 

longarinas, 

colunas A e B, 

soleira da porta, 

arco do teto, 

pára-choque, 

entre outros 

-pára-lamas; 

painéis das 

portas dos 

veículos; capôs; 

portas traseiras, 

dianteiras e 

tetos, além de 

peças 

estruturais, tais 

como: assoalhos 

automotivos; 

reforços; 

suportes 

transversais e 

peças anexas 

para a indústria 

automobilística 

- peças 

estruturais 

complexas, 

como: janelas, 

portas e capôs 

de automóveis; 

peças que 

necessitem de 

estampagem 

profunda 

- laminados 

planos, folhas ou 

tiras de aço; 

painéis de 

automóveis; 

eletrodomésticos; 

indústria naval 

como perfis 

estruturais; 

arames; latas de 

folha de flandres; 

tubos para a 

construção civil; 

chapas 

automobilísticas 

Fonte: Adaptado de Gorni (2011), Silva (2007), Shaeffer (2009) e Monedezi (2010) 
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As Figuras 5, 6 e 7 representam as carrocerias de três modelos de automóveis 

destacando por cores os graus de aços utilizados em cada um de seus componentes estruturais. 

Observa-se que no caso do modelo Honda CR-Z, a maior quantidade de aço utilizada é do 

grau 590 MPa. Já o modelo Nissan Murano utiliza quantidades balanceada entre os graus 590, 

980 e 1180 MPa. Os graus 590 e 980 MPa pertencem à classe dos aços bifásicos - dual phase 

e o grau 1180 MPa pertence à classe dos aços Complex Phase. O modelo Nissan Murano 

utiliza uma variedade maior de graus de aço em sua constituição. Com relação ao modelo 

Porsche Cayenne, nota-se que a maior quantidade de material utilizada em sua estrutura 

pertence à classe dos AHSS. 

 

Figura 5. Esquema da estrutura da carroceira de um automóvel Honda CR-Z com relação aos 

graus dos aços utilizados em sua fabricação 

 
 Fonte: World Auto Steel, 2012 
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Figura 6. Esquema estrutural da carroceria de um automóvel Nissan Murano, com relação aos 

graus e às classes dos aços utilizados em sua fabricação 

 
Fonte: Repairer Driven News, 2015 
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Figura 7. Representação esquemática da carroceria de um automóvel Porsche Cayenne com 

relação aos diferentes tipos de materiais utilizados em sua fabricação 

 
 Fonte: World Auto Steel, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 

 

2.3 Springback 

 

 

O springback é resultante da deformação elástica que ocorre quando a ferramenta de 

conformação é removida. Também conhecido como efeito mola ou recuperação elástica, essa 

alteração de forma parcial ocorre em chapas de aço em consequência da remoção de restrições 

após a conformação (RAMEZANI et al., 2010). O cerne das pesquisas anteriores vem a ser o 

fato que a forma final da parte depende da quantidade de energia elástica armazenada na parte 

durante o processo da conformação da folha de metal - sheet metal forming. Durante a 

estampagem profunda - deep drawing, o material sofre deformações em caminhos complexos 

por meio da sucessiva flexão e deflexão sob o raio do molde. Os diferentes caminhos de 

carregamento resultam em diferentes tensões de deformação e padrões de evolução na tensão 

de resistência à tração (HASSAN et al, 2016). 

Esses problemas de conformação vêm sendo uma grande preocupação dentro da 

indústria há vários anos, uma vez que não é possível haver um controle após a retirada das 

restrições sobre as folhas de metal. Sabe-se que tais problemas de conformação ocorrem em 

função da deformação plástica e normalmente podem ser solucionados pela manutenção dos 

níveis de deformação abaixo das deformações críticas. 

Com relação às montadoras de veículos, a maior preocupação é devido à redução da 

precisão e da uniformidade nas dimensões dos produtos, sendo que isso ocorre em função das 

tensões elásticas geradas durante o processo de conformação da chapa e consequentemente, 

com o alívio dessas tensões durante a descarga, acontece a alteração indesejável na forma da 

peça. Essa alteração pode ser traduzida como um desvio dimensional que a peça sofre em 

relação à forma do punção e do molde utilizados no processo de conformação. Verificou-se 

que a magnitude do efeito springback aumenta conforme se eleva a resistência do aço. As 

peças feitas a partir de AHSS podem possuir tensões elásticas mais altas. Uma vez que muito 

pouca experiência prévia foi gerada com relação aos procedimentos de compensação de 

springback para AHSS, procedimentos próprios de compensação, de ensaios e de erros têm 

sido desenvolvidos pelas montadoras para auxiliar na minimização do efeito springback.  

Além dos AHSS serem utilizados em processos que causam tensões elásticas mais altas, 

ainda há o fator da redução do peso nos veículos, com a utilização de folhas mais finas de 

metal. Folhas mais finas são menos capazes de manter a forma da peça, contribuindo para o 

efeito springback. (KEELER, 2009). 
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Na Figura 8, a descarga (pela remoção de todas as forças e momentos externos) a partir 

de um certo ponto da deformação plástica, A seguiria a linha AB, onde OB é a deformação 

plástica permanente e BC é a recuperação elástica da deformação. A alteração significativa na 

forma da peça ocorre devido ao efeito mecânico multiplicador em outras localidades da folha 

de metal da recuperação elástica em um determinado local, que apesar de pequena, traz esse 

efeito multiplicador quando é realizada a deformação por dobramento.  

 

Figura 8. Comparação com relação ao efeito springback entre um aço macio e um aço de alta 

resistência a partir de um gráfico de tensão x deformação 

 
Fonte: Keeler, 2009 
 

As ferramentas e a geometria envolvidas no processo de conformação são o que 

determinam a magnitude do springback. As tensões residuais são formadas quando a 

geometria da peça impede a completa descarga das tensões elásticas, gerando-se assim 

tensões elásticas remanescentes na peça, que irá adquirir qualquer forma possível para 

minimizar o restante das tensões residuais. Se todas as tensões elásticas não puderem ser 

aliviadas, então é criado um padrão de tensão residual distribuído uniformemente ao longo da 

folha, e através da espessura é eliminada a fonte de efeitos mecânicos multiplicadores, 

levando a uma diminuição do springback. 
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A compreensão e o desenvolvimento da mecânica do dobramento são necessários para 

prever o springback e para se determinar o limite do raio de dobramento em uma específica 

espessura da chapa e propriedades do material, uma vez que o dobramento tem sido 

amplamente utilizado nas indústrias para a produção de peças estampadas, como canais, 

chaves e outras partes estruturais. A previsão do springback é fundamental para se obter uma 

alta precisão na dimensão das peças de dobramento. 

No processo de dobra, os limites de elasticidade dos materiais são ultrapassados, mas a 

limitação no escoamento destes materiais não pode ser ultrapassada. Sendo assim, o material 

conserva uma parte da maleabilidade original de seu perfil: quando a carga é liberada, a parte 

da peça em contato com forças de compressão tenta aumentar, enquanto as áreas da peça em 

contato com forças de tração tenta encolher. Portanto, a peça dobrada por flexão tenta 

ligeiramente abrir, causando o retorno elástico. Essa natureza do material definida como 

springback foi descrita por vários autores. De acordo com Zhang et al. (2007), esse efeito é 

causado pela redistribuição das tensões na chapa do material após a remoção da ferramenta.   

Segundo Tekaslan et al. (2006), foi possível conhecer os principais fatores relacionados 

às características, propriedades e parâmetros do material a ser conformado e parâmetros dos 

processos de conformação que causam influências no resultado final do ângulo de springback. 

Tais fatores estão apresentados no Quadro 6. 
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Quadro 6. Principais fatores do processo de conformação que influenciam o efeito springback 

Fatores que influenciam o efeito springback 

Material Processo de 

conformação 

Punção de 

dobramento 

Molde de 

dobramento 

- espessura; 

- dimensões; 

- módulo de 

elasticidade; 

- tensão limite de 

escoamento; 

- comportamentos 

mecânicos, como por 

exemplo, 

encruamento por 

deformação a frio; 

- percentual de 

alongamento 

- modelo de 

conformação 

aplicada; 

- tempo de 

permanência do 

punção de carga 

sobre o material; 

- força aplicada; 

- temperatura do 

processo; 

- ângulo de flexão; 

- pressão sobre a área 

a ser conformada 

- dimensões; 

- relação raio do 

punção pela 

espessura da chapa: 

se essa relação for 

grande, o springback 

aumenta 

proporcionalmente; 

- raio: quando o raio 

de flexão aumenta, o 

springback também 

aumenta 

- dimensões; 

- abertura do molde: 

quando esta é 

aumentada, resulta-se 

em maior springback 

 

Fonte: Adaptado de Tekaslan et al. (2006) 

 

Na literatura, são encontrados alguns métodos já amplamente utilizados a fim de se 

evitar o springback. Tais métodos se referem ao ângulo de dobramento, à área de dobra, à 

condição do material antes do dobramento e à duração do processo de dobramento. Por 

exemplo, aumento do ângulo de flexão dependendo do springback; a área de dobra é achatada 

de maneira a não recuar; o material é esticado e posteriormente flexionado; aumento do tempo 

de duração durante a aplicação de carga sobre o material. 

Com relação à diminuição do efeito springback nos trabalhos encontrados na literatura, 

pode ser citado o trabalho de Yanajimoto et al. (2007), no qual foi realizada a conformação do 

tipo V-bending test para dobrar as chapas a 90°, tendo sido utilizadas chapas de aço de alta 

resistência endurecível por precipitação. Durante o processo de dobramento, as chapas foram 

submetidas a diferentes temperaturas. Verificou-se que a temperatura influenciou o grau de 

springback. O comportamento do efeito springback das chapas submetidas a temperaturas 

abaixo de 477°C foi semelhante ao comportamento das mesmas chapas quando em 

temperatura ambiente. Houve diminuião de dois graus no springback para as chapas 

submetidas a temperaturas superiores a 477°C. 

Esses resultados de dimuinção do springback com a aplicação de calor, pode ser 

explicada por meio do estudo anterior  do mesmo autor, Yanajimoto et al. (2005), o qual 

afirma que em temperaturas superiores a 477°C, ocorre uma recuperação 

e recristalização parcial da ferrita formada no metal. Portanto, o processo de dobramento 
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ocorre mais facilmente em temperaturas superiores a 477°C devido a essa redução de dureza 

durante a deformação sob calor. 

Enquanto a literatura que trata das análises de springback de chapas metálicas é extensa, 

experimentos controlados de springback sob conformações em reais condições (ou seja, 

envolvendo flexão e deflexão simultâneas com tensão imposta e deslizamento sobre a 

ferramenta) são os mais comuns. Muitos experimentos foram realizados sob condições de 

flexão pura (ou seja, com mínima tensão) em quatro tipos: máquina ferramenta cilíndrica, 

flexão em U - U-bending, flexão em V - V-bending e Kanging. Tais experimentos mostram 

um aumento no springback quando R = t (raio da ferramenta = espessura da folha de metal), 

mas tais resultados têm pouca aplicação para situações onde uma tensão significativa na chapa 

está presente, porque a tensão da chapa domina outras variáveis do processo na determinação 

do springback (Carden et al, 2002). 

Cleveland e Gosh, 2002, explicaram que o springback ocorre devido a uma deformação 

elástica que se desenvolve durante o carregamento e descarregamento e portanto leva a um 

comportamento de histerese (perda de energia) em metais. A magnitude do springback é 

aproximadamente proporcional à relação da magnitude da tensão residual que ocorre após a 

conformação e o módulo de elasticidade do material. Esse fenômeno é especialmente 

problemático no caso dos aços de alta resistência por causa das altas tensões residuais 

resultantes. Sabe-se também que a inclinação da variação do módulo de elasticidade foi 

diferente durante o carregamento e o descarregamento devido às deformações micro-plásticas. 

Essas deformações micro-plásticas não conseguiram ultrapassar a configuração dos 

obstáculos devido à geração de novas discordâncias em rede durante o carregamento cíclico. 

O método mais efetivo para suprimir o springback é reduzir o momento de flexão que é 

a sua força motora. Algumas técnicas já foram propostas para esta finalidade. No entanto, tais 

técnicas possuem limitações na eliminação do springback, especialmente com relação aos 

aços de ultra alta resistência. Yamano e Iwaya (2005) propuseram uma tecnologia sequencial 

de flexão e deflexão por meio do uso de um punção especialmente projetado chamado de 

punção de sobrepercurso induzido - over-run inducing punch. Entretanto, a redução do 

springback alcançada por esse método é fortemente influenciada pela forma da ferramenta, e 

uma vez que esta é fixa, o nível de springback para uma dada folha de metal não pode ser 

controlado. 
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Ogawa e Yoshida (2011) investigaram o efeito do springback utilizando um molde do 

tipo fundo de canto - die-corner bottoming no ensaio de flexão em U - U-bending e 

descobriram que esse processo reduz efetivamente o springback em certa medida; entretanto, 

uma certa quantia de springback sempre se manteve sob uma grande força de bottoming. Uma 

aproximação alternativa é a compensação de springback através do desenho adequado do 

molde. Por exemplo, Sachs (1986) empregou um punção de cabeça arredonda - rounded-head 

punch e um contrapunção - counter punch, sendo que esse conjunto é chamado de bottoming 

ao arco (arc bottoming) para neutralizar o efeito do springback. Liu (1984) propôs uma nova 

tecnologia de conformação caracterizada por 2 estágios de golpeamento do punção que induz 

a flexão e a deflexão, a qual é chamada de técnica de dupla flexão - double-bend technique 

utilizando-se a conformação em canal em U - U-channel forming. Um dos problemas dessas 

aproximações é que o nível de compensação de springback está diretamente relacionado a 

forma da ferramenta (por exemplo, raio do arco da cabeça do punção em bottoming ao arco) e 

não inclui um parâmetro de processo controlável; portanto, diferentes formas de ferramentas 

têm sido projetadas para cada tipo de folha de metal. 

Uma variedade de experimentos de conformação - draw-bending tem sido usada para 

revelar o comportamento do springback em folhas de metais. A maioria desses testes usa 

geometria em duas dimensões para simplificar as análises e simulações, sendo também 

representativo para muitas partes utilizadas na indústria. Curvas com bordas - flanged são 

típicas em tais análises, as quais têm servido para várias outras análises como referência. A 

deformação plástica - flow da folha de metal sobre o raio do molde induz a curva de parede 

lateral - sidewall curl após o descarregamento devido à deformação não-uniforme ao longo da 

espessura da folha de metal e correspondente distribuição da tensão não uniforme. A maioria 

dos estudos na literatura enfatizam a proeminente influência da tensão da folha de metal no 

sprinback. Entretanto, a força contrária no ensaio de conformação - channel-drawing test é 

somente aplicada indiretamente, como um resultado da força do dispositivo que prende a 

chapa durante a estampagem profunda - blank-holding e do atrito entre a borda curvada - 

flange e ambos o molde e o dispositivo que prende a chapa (CHALAL et al, 2012). De acordo 

com isso, ensaios específicos para determinação de springback tem sido projetados, assim, tal 

força contrária é diretamente controlada. Um desses testes, conhecido como dobramento sob 

tensão - bending-under-tension – BUT test, foi inicialmente projetado para medir as forças de 

atrito e os coeficientes. No ensaio de BUT, uma pequena amostra da folha de aço é 
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conformada sob o raio de uma ferramenta cuja superfície frontal e lados traseiros formam um 

ângulo pré-definido, normalmente 90°. A superfície frontal da amostra de aço é então 

conformada à velocidade constante enquanto uma força contrária constante é aplicada na 

superfície oposta da amostra, normalmente por meio de acionadores hidráulicos. Kuwabara et 

al (1996) foram os primeiros a usar esse teste para investigar o springback, seus modelos 

analíticos captaram as principais tendências, embora eles não foram capazes para prever 

precisamente as geometrias do springback em todas as situações. Posteriormente, Wagoner et 

al (2002) exploraram exaustivamente esse ensaio nas investigações de springback. A seleção 

de diretrizes para uma acurácia na simulação por elementos finitos do ensaio de BUT e o 

esclarecimento da influência de uma curvatura secundária, característica desse ensaio 

particular, são especialmente úteis. Alguns parâmetros sem dimensões foram propostos para 

resumir os principais efeitos. Especificamente, o parâmetro “Searle” (w
2
/Rt) caracteriza a 

forma e influência da curvatura secundária, e a relação entre o raio do molde versus a 

espessura (R/t) exibe influência significativa no comportamento de springback. Valores 

baixos de raio do molde versus a espessura mostraram comprometer elementos da peça de 

estapagem profunda nas simulações de springback, e uma queda drástica nos valores de 

springback foi registrado. Algumas folhas de metais foram submetidas a esse teste, incluindo 

os AHSS (HILDITCH et al, 2007). A influência da força contrária no springback se mostrou 

ser quase linear na maioria das análises, exceto para algumas folhas de ligas de alumínio, 

onde a tendência não linear foi devido à inferência de alterações na curvatura secundária 

(CARDEN et al, 2002). 

O processo de conformação de dobramento de chapas de metal é difícil, principalmente 

porque o comportamento de retorno elástico não pode ser facilmente controlado. No trabalho 

de Ma et al, 2015, de modo a investigar o comportamento elástico na flexão das folhas de 

metal, testes de dobramento foram conduzidos em chapas Ti-2.5Al-1,5 Mn. Observou-se que 

o comportamento de recuperação elástica tem uma estreita correlação com a relação entre a 

espessura e o diâmetro de grão (T/D) e textura cristalográfica. Um certo valor crítico da razão 

T/D é observado, que divide a tendência de variação do comportamento do retorno elástico 

em duas partes diferentes: a distribuição de tensões é perturbada em amostras com razão T / D 

pequena, o que leva à grande dispersão do ângulo de springback após a descarga. O processo 

de dimensionamento de pressão entre a chapa e os dispositivos que a prendem ao molde - 

blank holders - pode mudar o estado de distribuição de tensões da região de deformação e é 
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um processo útil para reduzir a quantidade de ângulo de retorno elástico e a dispersão na 

dobra de chapas de metal, oferecendo um controle mais preciso sobre as dimensões do molde, 

intensidade da carga, tempo e velocidade do punção.  

Com a miniaturização contínua em várias áreas, incluindo medicina, comunicação, 

controle automático e indústria aeroespacial, há uma demanda enorme para o 

desenvolvimento do processo de conformação precisa na produção de componentes de flexão 

pequenos e finos, como a mola de contato, chapas de papelão ondulado, etc. No entanto, na 

mesma maneira que os microprocessos de conformação de grandes quantidades de metal, 

folhas de metal com espessuras na gama de micron são submetidos aos chamados efeitos de 

tamanho, o que impede os processos de dobramento convencionais de se transformarem em 

microflexão na produção de peças (ENGEL e ECKSTEIN, 2002). Exemplos são o aumento 

da anisotropia do material, a dispersão da tensão de dobramento, e assim por diante. Estes 

problemas foram identificados por afetarem o comportamento do springback em folha de 

metal processos de dobramento. O retorno elástico inclui dois aspectos, a quantidade e a 

dispersão do ângulo de springback. A fim de investigar o comportamento do springback em 

folha de metal em processos de dobramento, uma grande quantidade de estudos tem sido 

realizada. O estudo de Gau et al. (2007) verificou que a quantidade de retorno elástico pode 

ser expressa como uma função da razão T/D, que é um fator chave que influencia o valor do 

ângulo de recuperação elástica quando a espessura é inferior a 350 micrômetros.  Para realizar 

ensaios de flexão pura em folhas de metal, um dispositivo especial foi desenvolvido por 

Kocanda e Prejs (2003). Eles descobriram que a microestrutura do corpo de prova 

desempenha um papel importante no mecanismo de deformação plástica. 

Também existem outras possibilidades de se contornar o problema do efeito springback. 

Uma delas é usar aço endurecível por cozimento - bake hardenable, uma vez que ele é muito 

macio no momento da estampagem e seu aumento de resistência mecânica durante a 

conformação não é tão significativo, o que favorece a manufatura de peças com formato 

complexo. Ele somente irá ganhar resistência mecânica durante o processo de secagem da 

pintura em estufa, através de fenômenos físico-químicos de precipitação e envelhecimento. 

Outra possibilidade é adotar o conceito do blanque sob medida - tailored blank, constituído 

por chapas com diferentes espessuras e/ou propriedades mecânicas e que geralmente são 

unidas por soldagem a laser. Consegue-se assim otimizar a estampagem. Ainda existe o 

tailored rolled blank, o qual é feito com um único tipo de aço, cujo perfil de espessura 
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variável é definido através de um processo especial de laminação a frio. E ainda, a outra 

possibilidade de contornar o springback, está no uso da estampagem a morno ou a quente, 

aproveitando o efeito da temperatura no sentido de reduzir a resistência mecânica e aumentar 

a ductilidade do aço. É possível nesse caso, variar os tratamentos térmicos aplicados nas 

várias regiões da peça, dotando-se a matriz de estampagem com vários sistemas 

independentes para controle de temperatura. Assim, é possível se criar os perfis de 

propriedades mecânicas mais adequados para a funcionalidade do componente. Além disso, 

processos de conformação mais simples, como dobramento, também podem ser facilitados 

através do aquecimento localizado por laser (GORNI, 2011). 

 

2.3.1 Variações na forma do springback 

 

O springback pode se apresentar de três formas individualmente ou agrupadas entre si 

na mesma chapa. As formas mais usuais que geralmente são encontradas em componentes 

estruturais são: variação angular - angular change, curvatura lateral - sidewall curl e torção -

twist. 

 

2.3.1.1   Variação angular  

 

Pode ser definida pelo ângulo formado quando o plano da aresta dobrada da peça se 

desvia do plano da ferramenta. O ângulo de springback é medido fora do raio do punção. Se 

não houver curvatura lateral, o ângulo será constante por toda a extensão conformada. 

A fim de se eliminar ou minimizar a variação angular é preciso eliminar ou minimizar o 

momento de flexão, que é criado em função da diferença de tensões na direção da espessura 

da chapa, quando uma chapa de metal se dobra ao longo de um raio do molde.  

 

2.3.1.2    Curvatura lateral  

 

 

Pode ser entendida como a curvatura criada ao final da extensão conformada. Essa 

curvatura ocorre mais facilmente quando uma folha de metal é desenhada sobre um dado raio 

do molde ou do punção ou através de uma ferramenta de conformação - draw bend. A 

principal causa é a distribuição desigual da tensão ou a passagem de um gradiente de tensão 
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através da espessura da chapa. Essa tensão é gerada durante o processo de flexão e de 

deflexão sob pressão. 

A diferença entre a recuperação elástica entre a superfície interna e externa da folha de 

metal é a principal fonte de variação na curvatura lateral ao longo da espessura da chapa. 

Quanto maior a resistência do metal deformado, maior a magnitude e a diferença na 

recuperação elástica entre as superfícies da folha, e há um aumento na curvatura lateral. A 

resistência do metal deformado depende do limite de escoamento do material como recebido, 

como também da sua capacidade de encruamento. A fim de se minimizar o springback de 

curvatura lateral deve se reduzir gradiente de tensão através da espessura da chapa. 

A diferença no encruamento por deformação a frio entre os convencionais HSS e os 

AHSS explica como a relação entre as alterações angulares e a curvatura lateral pode alterar o 

comportamento da peça.  

A curvatura lateral é uma variação na forma de springback que apresenta maior 

deformação devido à flexão e deflexão do aço sobre o raio do molde e sobre a ferramenta de 

conformação. No estudo de Keeler (2009), foram analisadas duas curvas de tensão-

deformação, sendo uma com relação a aços convencionais de alta resistência endurecidos por 

precipitação e outra com relação a aços avançados como dual phase e TRIP. Verificou-se que 

o AHSS apresentou um nível mais elevado de tensão com o aumento das tensões elásticas e 

apresentou uma maior curvatura lateral para um mesmo nível de tensão mesmo em raios de 

moldes diferentes, sendo um raio menor (4 mm) e outro maior (10 mm). Portanto, a curvatura 

lateral foi maior para o AHSS. 

Ainda como resultado do estudo anterior de Keeler (2009), conclui-se que a curva de 

tensão-deformação para AHSS é sempre maior do que a curva para HSS. Dessa forma, AHSS 

terá maior springback tanto para alteração angular como para curvatura lateral quando 

comparado com HSS, visto que em AHSS, a alta taxa de encruamento do AHSS causa 

maiores aumentos na resistência do aço deformado para a mesma quantidade de deformação. 

Porém, algumas diferenças no dimensionamento das ferramentas, molde e pressão de 

deflexão, localização dos pinos de pressão, e outras variáveis na peça podem causar variação 

nos ângulos de springback, mesmo para um controle completamente simétrico das peças. 

Springback de parede lateral - sidewall springback é complicado pela tensão reversa que 

ocorre na transição da flexão para a deflexão como o fluxo do material sobre o raio do molde. 

O encruamento que mecanicamente está relacionado a multiplicação e aniquilação de 
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discordâncias, pode ser considerado como sendo igual em todas as direções, levando à 

suposição de encruamento isotrópico. Por outro lado, campos de tensão anteriores que se 

acumulam podem ter um efeito direcional na deformação reversa subsequente levando à 

observação de um efeito Bauschinger. Superfícies de escoamento subsequentes 

frequentemente apresentam tradução bem como distorção. Uma grande variedade de 

monocristais, policristais e ligas multifásicas exibem efeitos Bauschinger (Geng and 

Wagoner, 2002). 

O Efeito de Bauschinger (assim denominado em homenagem a Johann Bauschinger) é a 

mudança de direção do limite de elasticidade de um metal policristalino ou liga metálica, após 

uma deformação plástica. Ao deformar um metal em uma direção até que seja ultrapassado o 

limite de elasticidade, e deformando-o após na direção contrária, seu limite de 

proporcionalidade nesta última direção é menor. O motivo para que isto ocorra são adições e 

bloqueamentos de discordâncias - dislocation (falhas) no material. 

A Figura 9 ilustra um exemplo básico da curva tensão-deformação em circuito de 

histerese quando se considera o efeito Bauschinger em um material metálico dúctil. 

Na Figura 9, (A) representa a tensão de escoamento do material sob efeito de tração. 

Caso o mesmo material fosse testado em compressão, a tensão de escoamento seria 

aproximadamente a mesma indicada no ponto B da curva pontilhada. Nesta Figura, é 

considerado um material sob tração, passando a tensão de escoamento até C ao longo do 

caminho O-A-C. Se o material for então descarregado, ele seguirá o caminho C-D, sendo 

desprezado um pequeno efeito de histerese elástica. Porém, caso uma tensão compressiva seja 

aplicada, o escoamento plástico se iniciará numa tensão correspondente ao ponto E, a qual é 

inferior com relação à tensão limite de escoamento compressiva do material (B). Enquanto a 

tensão de escoamento na tração foi aumentada, devido ao encruamento de A até C, a tensão 

de escoamento na compressão foi diminuída. Este efeito é o efeito Bauschinger (DIETER, 

1981).  
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Figura 9. Efeito Bauschinger e circuito de histerese 

 
Fonte: Dieter (1981) 

 

No trabalho de Tarigopula et al. (2008), é possível visualizar o típico comportamento 

mecânico de aços bifásicos (DP) e aços com insterstícios livres (IF) com relação ao efeito 

Bauschinger. A comparação entre esses dois aços é apresentada na Figura 10. Observa-se que 

somente para o aço bifásico, o caminho da deformação reversa segue níveis mais baixos com 

relação ao aço IF devido ao efeito Bauschinger. Ao mesmo tempo em que o aço bifásico 

apresenta um efeito Bauschinger mais pronunciado, o efeito cruzado - cross effect somente é 

visto no aço IF. Neste último caso, há a necessidade de um aumento inicial na tensão para 

realizar o ensaio, seguida por um regime de amaciamento intermediário, finalmente 

resultando num maior encruamento, sendo esse processo chamado de cross effect. Conclui-se 

que quanto maior a resistência do aço, o que acontece nos AHSS, maior é o efeito 

Bauschinger que ele apresentará. 
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Figura 10. Representação do típico comportamento mecânico quando o caminho da 

deformação é alterado. Em (a) aço com interstícios livres (IF) e em (b): aço bifásico (DP). 

 
(a)                                                               (b) 

Fonte: Tarigopula et al. (2008) 

 

 

2.3.1.3  Torção  

 

 

Pode ser definido como duas seções transversais que se rotacionam de formas diferentes 

ao longo de seu eixo. O deslocamento de torção ocorre devido a um desequilíbrio no retorno 

elástico e devido às tensões residuais que geram na peça uma força de acoplamento, que tende 

a rotacionar uma extremidade da peça em relação à outra. Portanto, pode se dizer que 

momentos de torção na seção transversal da peça causam essa variação na forma do 

springback.  

A relação entre a rigidez do material na direção da torção e suas tensões desequilibradas 

determinam a magnitude da torção. Quanto menor o valor da rigidez do material nessa 

direção, em peças longas e finas, maior o valor de torção. Além disso, sabe-se também que 

peças mais longas, o valor de springback por torção são mais elevados. 

Para se diminuir esse tipo de springback, deve se reduzir o desequilíbrio das tensões 

residuais, as quais criam a força de acoplamento que induzem o movimento de torção. 

Observa-se também que peças assimétricas e peças com flanges laterais largas ou altas 

apresentam maior ocorrência de forças em desequilíbrio. Contudo, deve-se observar que 

mesmo em peças geometricamente simétricas, as forças de desequilíbrio podem ocorrer se os 

gradientes de tensão nas peças não forem simétricos. Com relação a esse último caso, os 

fatores que podem provocar esse desequilíbrio são: posicionamento inadequado da chapa, 

lubrificação irregular, polimento irregular do molde, pressão irregular do fixador da chapa, 

prensas desalinhadas, ferramentas de conformação quebradas ou desgastadas. 
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2.4 Tipos de Ensaios de Dobramento 

 

 

Os processos de dobramento são amplamente utilizados nas estamparias de metais para 

a produção das mais variadas peças e tem um impacto significativo no design final da peça, 

uma vez que em muitos casos, a performance de um produto depende de sua forma e 

dimensões. O dobramento pode ser definido como um processo de fabricação pelo qual o 

metal tem sua forma alterada por meio de deformação plástica do material (DIEGEL, 2002). 

Nesse processo, o material é tensionado num nível acima de seu limite de escoamento, porém 

ao mesmo tempo, num nível abaixo de seu limite de resistência à tração.  

O dobramento é feito utilizando-se prensas de conformação. Tais prensas normalmente 

têm uma capacidade de acomodar 20 a 200 toneladas de estoque de 1 a 4,5 m. Além disso, há 

uma grande variedade de moldes, travas de conformação e punção, o que gera uma ampla 

variação nas formas dos produtos que podem ser obtidos por esse processo. 

O Quadro 7 apresenta os principais modelos de dobramento normalmente utilizados 

pela indústria na fabricação de peças e componentes e também pelos pesquisadores para 

reprodução e estudo do efeito springback.  
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Quadro 7. Principais modelos de ensaios de dobramento utilizados 

(continua) 

Principais Modelos de Ensaios de Dobramento 

 Punção Molde Controle Efeito springback 

1.Air bending 

test 

- normalmente 

semi-esférica 

com raio 

variável; 

- possibilita 

diferentes 

ângulos de 

dobramento 

pelo controle 

do curso do 

punção 

vazado 

(aberto no 

meio) 

- baixas tensões são 

suficientes na 

deformação; 

- necessita de 

grande precisão no 

controle do curso 

do punção para 

obter o ângulo 

desejado 

grande springback 

(aproximadamente 

de 5 a 10 graus) 

2.Bottoming 
- semi-esférica 

de raio fixo 

maciço com 

uma 

pequena 

cavidade no 

centro em V 

- necessita de 

tensões 50 a 60% 

maiores que em Air 

bending test 

reduz o springback 

devido à distância 

de subida do punção 

ser inferior à 

espessura da 

amostra 

3.Coining 
- esférica de 

raio fixo 

maciço com 

uma 

pequena 

cavidade no 

centro em U 

 

reduz o springback 

com a aplicação de 

uma tensão de 

compressão na 

região de 

dobramento 

4.V-bending 

test 

- em forma de 

V e 

ligeiramente 

arredondada na 

ponta 

maciço com 

ângulo de 

90° em 

formato de 

V no centro 

é um dos processos 

mais utilizados 

utiliza-se o excesso 

de flexão (aumento 

do ângulo de 

dobramento) para 

reduzir o springback 

5.U die bending 

test 
- trapezoidal 

vazado 

contendo 

um contra-

punção no 

centro 

- é utilizado 30% 

da tensão de 

dobramento no 

pressionamento da 

chapa pelo 

contrapunção 

reduz o springback 

por meio do 

contrapunção que 

força a chapa a ficar 

em contato com a 

superfície do punção 

6.Wiping die 

bending 
- semi-esférica 

maciço e de 

maior altura 

contendo 

um bloco de 

apoio sobre 

ele 

- a extremidade da 

chapa é dobrada 

em 90°; 

- a outra 

extremidade fica 

presa entre o bloco 

de apoio e o molde 

grande springback 
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Quadro 7. Principais modelos de ensaios de dobramento utilizados 

(continuação) 

Principais Modelos de Ensaios de Dobramento 

 
Punção Molde Controle 

Efeito 

springback 

7.Double die 

bending 

- semi-esférica 

contendo 2 

diferentes raios 

na superfície de 

trabalho e uma 

cavidade os 

separa 

maciço e de 

maior altura 

contendo um 

bloco de apoio 

sobre ele 

- a chapa é 

submetida a dois 

raios de 

dobramento um 

após o outro 

 

reduz o 

springback pelo 

aumento do 

encruamento 

devido ao 

trabalho duplo do 

punção 

8.Rotary 

bending 

- não utiliza 

punção e sim 

uma báscula; 

 

2 moldes 

maciços, sendo 

um inferior e 

outro superior 

- não necessita 

de bloco de 

apoio - blank-

holder; 

- exige menos 

tensão; 

- permite 

ângulos de 

dobramento 

superiores a 90° 

reduz o 

springback pela 

compensação no 

excesso de 

curvatura 

(excesso de 

flexão) 

9.Unconstrained 

cylindrical 

bending 

- cilíndrica; 

- velocidade do 

punção 

constante entre 

1 mm/s e 50 

mm/s 

maciço 

contendo uma 

cavidade 

cilíndrica no 

centro 

- largamente 

utilizado quando 

se deseja 

analisar 

claramente a 

sensibilidade do 

springback; 

 

grande 

springback 

10.L-bending 

test 
- trapezoidal 

maciço 

contendo 

fixador de chapa 

sobre ele 

- deformação 

em forma de L; 

- utilizado em 

larga escala 

grande 

springback 

11.Draw-

bending ou 

Rotary draw 

bending 

são utilizados 

dois grampos de 

aplicação de 

força ao invés 

de um punção 

- é utilizado um 

cilindro de 

rolamento ao 

invés de molde; 

- após o 

dobramento 

manual a 90°, a 

chapa é estirada 

em 127 mm à 

40 mm/s 

- utilizada para a 

conformação de 

perfis, ou seja, 

peças acabadas; 

- excelente para 

raios de 

curvatura 

extremamente 

estreitos 

reduz springback 

pela utilização da 

flexão e deflexão 

sob tensão 

sobreposta 
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Quadro 7. Principais modelos de ensaios de dobramento utilizados 

(continuação) 

Principais Modelos de Ensaios de Dobramento 

 
Punção Molde Controle 

Efeito 

springback 

12.Cup drawing 

- trapezoidal na 

superfície 

externa; 

- utilização de 

fixadores de 

chapa 

vazado e 

localizado em 

posição superior 

em relação à 

chapa e ao 

punção 

- necessita de 

aplicação de 

óleo lubrificante 
de densidade 

1,25 g/m
2
; 

 

- reduz 

springback 

devido ao 

trabalho dos 

blank holders; 

- o punção 

trabalha no 

sentido 

ascendente 

13.Arc 

bottoming 

- cabeça do 

punção é 

circular; 

- utiliza 

contrapunção 

vazado contendo 

um 

contrapunção no 

centro 

 

reduz springback 

pelo trabalho do 

contrapunção e 

controle do raio 

da cabeça do 

punção 

14.U-channel 

forming 
- trapezoidal 

vazado contendo 

um 

contrapunção no 

centro 

- 2 estágios de 

golpeamento do 

punção que 

induz a flexão e 

a deflexão: 

técnica de dupla 

flexão 

reduz springback 

pela flexão e 

deflexão cíclicas 

(double-bend 

technique) 

Fonte: Adaptado de Diegel (2002), Imai et al. (2008), Tekaslan et al. (2006), Numisheet (2002), Meinders et al. 

(2006), Lee et al. (2009), Xia et al. (2005), Sachs (1986) , Liu (1984) e Ogawa e Yoshida (2011).  

 

Dentre os modelos de dobramento apresentados nas tabelas anteriores, neste presente 

trabalho, foi utilizado o dobramento ao ar ou dobramento de três pontos ao ar - Air Bending 

test, cuja representação esquemática é apresentada na Figura 11 (a). Nesta mesma figura em 

(b), estão representadas as superfícies da folha de metal após o dobramento, sendo que a 

superfície externa refere-se à porção tracionada da amostra, a superfície inferior refere-se à 

porção comprimida da amostra e na região do meio da espessura, encontra-se a linha neutra. 
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Figura 11. Em (a): Modelo de dobramento ao ar. Em (b): linha neutra, superfície de 

compressão e de tração após o dobramento. 

 
(a)                                                                         (b) 

 Fonte: Metal Forming (2016) 

 

 

De acordo com Altan (2003), a magnitude do springback é definida pela diferença de 

ângulos antes e depois do springback, como esquematizado na Figura 12. 

 

Figura 12. Definição do ângulo de springback 

 
 Fonte: Altan (2003) 
 

2.5 Previsão de Springback pelo Método de Elementos Finitos 

 

 

Atualmente, a simulação computacional pelo Método de Elementos Finitos (MEF) é 

uma das ferramentas mais utilizadas em projetos para a avaliação de processos de 

conformação. Na literatura, há um grande número de trabalhos que utilizaram softwares de 

MEF para simulação de springback. Vários trabalhos também utilizaram simulação através de 
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modelos analíticos. A utilização de MEF para prever o comportamento de retorno elástico em 

aços convencionais é eficiente, mas quando utilizada para o mesmo propósito em AHSS, 

variáveis adicionais provenientes das características mecânicas do material devem ser 

inseridas no software para que responda com a mesma eficiência. 

As chapas de aço de alta resistência têm desempenhado um papel fundamental na 

redução de peso, além de aumentarem a resistência ao choque de carrocerias de automóveis 

nos últimos anos. Como a quantidade de springback tende a aumentar com a resistência do 

material, o springback está entre as questões mais importantes de processos de conformação 

de chapas. As análises pelo método dos elementos finitos na fase de concepção de peças 

automotivas representam uma abordagem eficaz para reduzir o número de ajustes das 

ferramentas no processo de conformação, especialmente quando se utiliza chapas de aço de 

alta resistência (SUMIKAWA et al, 2016). 

A principal dificuldade na utilização de MEF é com relação aos AHSS devido à 

ocorrência de vários fenômenos não lineares durante a deformação plástica. Esses fenômenos 

são resultantes de alterações microestruturais e não são bem descritos por aproximações e 

equações constitutivas convencionais. O principal fator que causa essa não linearidade no 

comportamento desses aços é o fenômeno da variação do módulo de elasticidade durante o 

descarregamento (PLACIDI et al., 2008).  

A fim de ilustrar a influência dessa não linearidade no comportamento dos AHSS 

submetidos a conformação, pode se citar o trabalho de Gan et al. (2006) e o trabalho de Zhang 

et al. (2007). O primeiro utiliza o software de simulação com elementos finitos Interlaken 90 

deg bend tester e o segundo utiliza um modelo analítico baseado no critério de escoamento de 

Hill para realizar a previsão de ângulo de springback. 

No estudo em que se utilizou a ferramenta MEF, observou-se uma disparidade entre os 

resultados teóricos com os resultados observados em laboratório. Posteriormente, com a 

inserção de uma variável no software, chamada de efeito “TTE”, ou seja, efeito através da 

espessura, foi possível, então, aproximar os resultados da simulação com os observados em 

laboratório. A mesma dificuldade na obtenção de resultados teóricos próximos da realidade 

foi observada para o trabalho em que se utilizou um modelo analítico. 

Para uma boa acurácia na previsão de springback na conformação da folha de metal, é 

muito importante entender completamente os modelos de encruamento, os quais descrevem o 

comportamento adequado de cada material. O trabalho de Hill apresenta um modelo de 
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material simples para materiais anisotrópicos. No entanto, esse modelo carece de descrição do 

comportamento do material sob carregamento cíclico conhecido como encruamento 

cinemático. O comportamento do encruamento cinemático é um dos principais aspectos da 

modelagem dos materiais para simulação numérica da conformação da folha de metal e 

influencia significativamente a previsão do springback. Ele é bem reconhecido como modelo 

de encruamento isotrópico que superestima a tensão de deformação plástica sob deformação 

num caminho reverso pela ausência do comportamento de Bauschinger. Ao contrário, a 

tensão de deformação plástica é subestimada pela lei de encruamento cinemático puro (HILL, 

1948). A descrição do comportamento de encruamento cinemático feito pelo modelo de 

Chaboche-Roussilier e Yoshida-Uemori está disponível em softwares comerciais como 

modelos de materiais implementados. Yoshida e Uemori apresentaram um modelo que 

considera a diminuição do módulo de elasticidade, amolecimento transitório, encruamento 

cinemático e efeito Bauschinger baseado no teste cíclico de tensão-compressão para grandes 

deformações em AHSS (CHABOCHE e ROUSSELIER, 1983; YOSHIDA e UEMORI, 

2002). 

No trabalho de KOMGRIT et al (2016), a fim de eliminar o springback dos aços de alta 

resistência ao realizar a flexão em U - U-bending, foi utilizada uma nova técnica de 

conformação que inclui um dobramento adicional com um contrapunção. O aço utilizado 

nesse trabalho possui 980 MPa de limite de resistência à tração. Para investigar o mecanismo 

de redução do springback, foi realizada uma simulação por elementos finitos a partir do 

ensaio de flexão em U seguido de springback e tal simulação foi conduzida usando-se o 

software “dynamics-explicit FE código PAM STAMP V.2011”. No caso dos aços de alta 

resistência (HSS), um modelo de simulação que descreva corretamente a deformação plástica 

dependente do módulo de Young e do efeito Bauschinger é muito importante, pois para uma 

acurácia na simulação numérica do springback, é essencial usar um modelo adequado ao 

material. Neste estudo, foram empregados dois modelos de simulação: o modelo Yoshida-

Uemori, um modelo avançado de encruamento cinemático - advanced kinematic hardening 

model e o modelo conventional de encruamento isotrópico - conventional isotropic 

hardening. Este último foi empregado para comparar a acurácia das simulações com os 

resultados experimentais. 

Portanto, esse trabalho de KOMGRIT et al (2016) concluiu que o modelo de 

encruamento cinemático de Yoshida-Uemori apresenta a grande vantagem de poder 
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reproduzir respostas reais de tensão-deformação numa deformação plástica cíclica, tal como o 

efeito Bauschinger, a variação da deformação cíclica depende do encruamento e da 

estagnação deste, contendo um número limitado de parâmetros do material, de 7 a 8 no total e 

além disso, a deformação plástica depende do módulo de Young. Neste trabalho, o springback 

pode ser inteiramente eliminado e as imperfeições geométricas removidas por meio da 

determinação de uma adequada combinação da força de fixação da folha de metal e da força 

do contrapunção. 

No trabalho de Yang et al (2016), não utilizaram a regra tradicional do encruamento na 

simulação de springback por elementos finitos. Dessa forma, uma equação do encruamento 

como uma função da deformação deveria ser usada como condição. Então, o módulo de 

Young foi tratado como uma função de deformação nessas condições. O Centro de 

conformação de precisão (CPF) da Universidade do Estado de Ohio desenvolveu por meio do 

software (linguagem) FORTRAN, um modelo chamado “Bend” baseado num modelo 

analítico proposto por Raghupathi  et al (1983) e melhorado por Wang et al (1993), para 

predição de springback em dobramento ao ar - air bending. Esse modelo “Bend” foi 

desenvolvido para ser capaz de fornecer uma acurácia na previsão de springback por meio de 

dobramento de aços baixo carbono. Esse modelo levou em consideração o coeficiente de 

resistência do material, o coeficiente de encruamento, as tensões limites de resistência e de 

tração, as deformações do material e o módulo de Young foi assumido para ser constante 

durante todo o processo de carregamento e descarregamento. Entretanto, todas essas variáveis 

não satisfazem uma boa simulação para aços avançados de alta resistência (AHSS), pois o 

coeficiente de resistência e o coeficiente de encruamento não são suficientes para descrever o 

comportamento do material no estado plástico. Então, um novo modelo analítico foi 

desenvolvido, o qual descreve a propriedade do material na condição da deformação plástica, 

ou seja, sua tensão de deformação plástica - flow stress e considera a variação do módulo de 

Young. O modelo “Bend” foi atualizado baseado nesse novo método. 

Nesse novo modelo utilizado no trabalho de Yang et al (2016), ao invés da 

integralização sobre um domínio inteiro com um conjunto de parâmetros constantes, o 

momento máximo, o módulo de rigidez e o springback foram calculados pela integralização 

sobre cada pequena região com diferente K (coeficiente de resistência), n (coeficiente de 

encruamento) e módulo de Young, em função da deformação. O resultado final foi obtido 

pela adição de todas as integrais de cada região. 
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Yang et al (2016) também realizaram ensaios experimentais por meio de dobramento ao 

ar em V - V-bending tests, sendo que nesses ensaios, a folha de metal não tocou o fundo do 

molde, então esses resultados puderam ser utilizados para comparar com ensaios por 

dobramento ao ar - air-bending. Nenhuma lubrificação foi utilizada durante esses ensaios. O 

coeficiente de fricção (0.12) entre a ferrramenta e a folha de metal foi calibrado de acordo 

com a simulação de elementos finitos. A abertura do molde foi calculada pelas relações 

geométricas entre os ensaios de V-bending e air-bending. As amostras cortadas de DP780 - 

dual phase steel foram dobradas utilizando-se diferentes punções usinadas cada uma contendo 

diferentes valores de ângulos em sua ponta, a seguir: 30°, 45°, 60°, 70°, 80° e 90°. As 

amostras sob carregamento e após o springback foram registradas por meio de fotos digitais. 

O springback foi calculado por meio das medições dos ângulos de dobramento antes e depois 

do springback, obtendo tais medições a partir das fotografias digitais analisadas em um 

pequeno software Matlab. 

Com relação à previsão dos resultados por meio de simulação com elementos finitos, 

ainda no trabalho de Yang et al (2016), a fim de melhor comparar com o modelo analítico, o 

efeito Bauschinger e a anisotropia foram negligenciados na simulação por elementos finitos 

para manter a consistência. O modelo de encruamento isotrópico (Von-Mises) foi usado na 

simulação por elementos finitos, tendo sido utilizado o software comercial chamado 

DEFORM TM 2D para as análises. Embora a atual previsão superestime os valores de 

springback, os resultados podem ser melhorados pela inclusão de mais complexidade ao 

material, como por exemplo, a inclusão do efeito Bauschinger e a anisotropia. 

No trabalho de CHONGTHAIRUNGRUANG et al (2013), o efeito springback em aços 

bifásicos JSC590R e JSC780Y foi investigado por meio da realização e comparação entre 

análises com elementos finitos e dobramento em U - U-shape forming test. Para a simulação 

com elementos finitos, foram aplicados dois modelos, sendo um modelo planar de material 

anisotrópico proposto por Hill (1948) e Barlat (2000) e outro modelo de encruamento 

cinemático de Yoshida-Uemori. Obviamente, o aço com maior tensão limite de escoamento e 

maior limite de resistência à tração, definitivamente foi o que mostrou um aumento na 

magnitude do springback e do empenamento. Ambos os modelos de simulação foram capazes 

de prever o efeito springback para os aços analisados, embora o modelo de Yoshida-Uemori 

forneceu maior acurácia nos resultados. 
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A fim de prever a quantidade springback em dobramento de folhas metálicas, Liu et al. 

(2011) desenvolveram um modelo de elementos finitos, que mostrou que a quantidade de 

energia elástica é atribuída principalmente à anisotropia elástica de grãos de superfície e a 

quantidade de springback  aumenta com a diminuição do número de grãos ao longo da 

direção da espessura. Além disso, existem grandes gradientes de tensão resultantes da 

espessura da folha que se correlacionam com o valor do ângulo de retorno elástico. Nos 

últimos anos, muitos estudos têm-se centrado sobre a plasticidade do gradiente de 

deformação. Fleck et al. (1994), Fleck e Hutchinson (1997) propuseram uma teoria da 

plasticidade do gradiente de deformação, que assumiu que o endurecimento é resultado de 

deslocamentos armazenados aleatoriamente e deslocamentos geometricamente necessários. A 

densidade de deslocamentos geometricamente necessárias podem ser expressas como os 

gradientes de deformação plástica. Com base em uma estrutura multi-escala que liga a noção 

microescala de deslocamentos estatisticamente armazenados e geometricamente necessários 

para a noção de mesoescala de deformação plástica e tensão gradiente, Gao et al. (1999) e 

Huang et al (2000) propôs uma teoria baseada em mecanismo de plasticidade do gradiente de 

deformação. Depois disso, Gao e Huang (2001, 2003) propuseram uma teoria na qual a 

densidade de deslocamentos geometricamente necessários é expressa como uma integral “não 

local” do campo de deformação.  

Com base nos resultados teóricos anteriores, Li et al. (2010) consideraram tanto a 

deformação plástica como o gradiente de deformação plástica em suas simulações, e 

apresentaram um modelo para analisar a magnitude do ângulo de springback em chapas 

metálicas. Os resultados previstos mostraram-se de acordo com os dados experimentais, e 

resultados similares foram também obtidos por Diehl et al. (2010). 

A revisão acima indicou que a maior parte do trabalho de investigação centrou-se na 

quantidade de ângulo springback, mas poucos estudos sobre a dispersão do ângulo 

springback. Um estudo realizado por Diehl et al. (2008) mostraram que a dispersão de 

material de grão grosseiro é maior comparada com a de grão fino. Infelizmente, nenhuma 

explicação quantitativa para este fenômeno foi fornecida em sua publicação. É bem conhecido 

que, em alguns casos, tal como folhas corrugadas, a dispersão de ângulo de retorno elástico 

não pode ser ignorado. Além disso, o objetivo do comportamento springback na dobra de 

chapas de metal é para controlá-lo. No entanto, como controlar o comportamento springback 

em flexão de folhas de metal não foi investigada sistemicamente. Por isso, esta pesquisa tem 
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como objetivo obter uma compreensão profunda do comportamento springback em flexão de 

folhas de metal e, em seguida, propor um método para controlá-lo. 

Aços de elevada resistência exibem um efeito Bauschinger significativo, isto é, um 

fenômeno de amolecimento após a reversão de tensão, em comparação com os aços macios 

(Han et al., 2005). A fim de considerar o efeito Bauschinger, Yoshida e Uemori (2002) 

propuseram um modelo isotrópico-cinemático de material de endurecimento de duas 

superfícies (modelo Yoshida-Uemori). Eggertsen e Mattiasson (2009) determinaram os 

parâmetros de encruamento cinemático pela modelagem inversa de um ensaio de flexão de 

três pontos e sugeriram que o modelo Yoshida-Uemori melhorou a acurácia da previsão de 

springback utilizando-se a conformação em U - U- bend forming. 

A resposta de tensão-deformação de alguns materiais, tais como aços de elevada 

resistência, durante a descarga, não é linear, após o material ter sido carregado na região de 

deformação plástica. Após a recarga, a resposta elástica mostra uma resposta não-linear que é 

diferente do que na descarga. Portanto, o descarregamento-recarregamento destes materiais 

forma um ciclo de histerese na região elástica. No trabalho de Ghaei (2015), o modelo de 

“quase elasto-plástico” (Sun e Wagoner, (2011)) foi modificado e combinado com modelos 

tanto de encruamento isotrópico cinemático não-linear como o modelo de plasticidade em 

duas superfícies para descrever simultaneamente a resposta da descarga não-linear e a 

resposta do carregamento cíclico do metal na região plástica. O modelo foi implementado 

como sub-rotinas definidas pelo usuário de material, isto é, UMAT e VUMAT, para 

ABAQUS/Standard e ABAQUS/códigos de elementos finitos explícito, respectivamente. Os 

testes uniaxiais de carga e descarga foram realizados em três tipos comuns de chapa de aço 

automobilístico: DP600, DP980 e TRIP 780. O modelo foi verificado por comparação da 

resposta de material previsto com a resposta experimental correspondente. Finalmente, o 

modelo foi utilizado para prever o retorno elástico de uma secção de canal em forma de U 

formada num processo de sorteio canal plano-deformação. Os resultados mostraram que o 

modelo era capaz de melhorar consideravelmente as previsões de recuperação elástica em 

comparação com a suposição habitual de descarga linear elástica. 

O descarregamento-recarregamento dos metais após deformação plástica mostra um 

comportamento de tensão-deformação não linear. Além disso, a curva de recarregamento não 

segue a curva de descarga e isto constitui uma histerese (GHAEI, 2015). Esta observação é 

mais pronunciada para os materiais de elevada resistência tais como os aços bifásicos e TRIP. 
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O decréscimo no módulo de elasticidade no descarregamento, obviamente, desempenha um 

papel significativo na previsão do efeito springback. Por isso, muitos pesquisadores têm 

tomado este fenômeno em conta em seus modelos. 

Duas abordagens diferentes têm sido sugeridas para analisar essa diminuição do módulo 

de elasticidade. A primeira abordagem negligencia a não-linearidade da curva de recarga-

descarga e assume uma constante reduzida do módulo de elasticidade. A não-linearidade da 

curva de descarga pode ter um efeito significativo sobre a precisão da previsão do springback. 

Portanto, a segunda abordagem reproduz o comportamento não-linear do material durante o 

descarregamento-recarregamento e, portanto, leva a uma maior precisão. A fim de modelar 

essas observações, Sun e Wagoner (2011), propuseram um modelo “quase elasto-plástico 

(QPE), no qual, em adição às deformações elásticas e plásticas, um novo tipo de deformação 

chamada QPE foi introduzida. Em outras palavras, a deformação foi adicionalmente 

decomposta em deformação elástica, deformação plástica e deformação QPE. A deformação 

QPE dissipa energia similarmente à deformação plástica, enquanto sua recuperação é similar à 

deformação elástica. Esse modelo foi mais tarde combinado com o modelo homogêneo de 

encruamento anisotrópico proposto por Lee et al (2013) para capturar simultaneamente o 

comportamento de descarregamento complexo bem como seu comportamento complexo de 

tensão de deformação plástica. 

Ainda com relação ao trabalho de Ghaei et al (2015), o modelo QPE que descreve 

resposta não linear em aços avançados de alta resistência durante o descarregamento foi 

modificado e combinado com os modelos de encruamento isotrópico-cinemático não-linear e 

o modelo de plasticidade em duas superfícies de Yoshida-Uemori. Os resultados mostraram 

que o modelo final foi capaz de reproduzir corretamente o comportamento de tensão-

deformação não linear para três diferentes graus de aços durante sucessivos ciclos de 

descarregamentos e recarregamentos ao aumentar os níveis de deformação plástica. O 

springback a partir da estampagem profunda em U para o aço TRIP780 também foi possível 

se prever por este modelo. Os resultados mostraram que a resposta ao descarregamento não-

linear do material tem um efeito considerável na previsão do perfil de springback e o modelo 

foi capaz de melhorar a acurácia na previsão do springback quando comparado aos modelos 

mais simples que consideram um comportamento de descarregamento elástico linear. Tais 

conclusões estão de acordo com as conclusões do trabalho de Sun e Wagoner (2011) para a 

simulação de springback de folhas de aço bifásico DP980 conformadas por processo de 
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dobramento. Finalmente, o processo de conformação por dobramento foi simulado a fim de 

comparar o ângulo de springback esperado pelo atual modelo com o obtido pelo modelo QPE. 

Os resultados mostraram que dependendo da força de contra-tensão, o modelo atual pode 

melhorar a previsão de springback ou produzir resultados que são comparáveis com o modelo 

QPE. 

 

2.5.1 Tensão de Von Mises 

 

A Tensão de Von Mises ou Extensão de Von Mises ou ainda Tensão Equivalente é 

fornecida entre os resultados de MEF.  

A teoria de energia de distorção máxima ou critério de Von Mises é usado para prever a 

tensão de falha de um material dúctil. 

Critério de Von Mises é o critério mais simples de escoamento. No presente trabalho, o 

modelo de elementos finitos utilizado foi do tipo encruamento isotrópico, o qual apresenta 

uma generalização do uso da tensão de Von Mises. Dessa forma, o estudo desse fator 

fornecido como resultado pelo software se torna de fundamental importância para se conhecer 

o comportamento do escoamento do material estudado. Tal critério interpreta o escoamento 

como puramente uma deformação por cisalhamento, processo que ocorre quando a tensão de 

cisalhamento máxima efetiva atinge um valor crítico, característico e constante para um dado 

material (condições definidas de microestrutura, velocidade e temperatura de trabalho) 

independentemente do estado de tensão aplicado. Fórmulas simples relacionam a tensão 

limite de escoamento e de resistência, a tensão de escoamento cisalhante e a tensão de 

escoamento por compressão para uma propriedade do material. 

A tensão de Von Mises é um índice adquirido das combinações das tensões principais 

em qualquer ponto dado para determinar em que pontos de tensão, ocorrendo em X, Y e Z, 

haverá a ocorrência de falhas. Este método de cálculo é usado para medir a distribuição da 

tensão dentro de um material dúctil. 

O critério de Von Mises, representado na Figura 13 e na Equação 1, é recomendado 

para materiais dúcteis. A teoria do critério defende que a deformação plástica ocorre quando a 

energia de distorção supera o limite elástico do material. Além disso, por não distinguir entre 

tensões de tração ou compressão, seu resultado é sempre positivo.  
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Figura 13. Teoria da energia de distorção máxima ou critério de Von Mises e a intersecção 

com a tensão limite de escoamento (σyield). Tresca (Maximal shear) significa a máxima tensão 

cisalhante do critério de Tresca 

 
Fonte: Kazimi (1982) 

 

Equação 1. Equação para determinação da tensão de Von Mises, onde σ representam as 

tensões principais no material  
 

 

Fonte: Kazimi (1982) 

 

2.6 Análise por técnica de Difração de Elétrons Retroespalhados (EBSD) 

 

A difração por elétrons retroespalhados - electron backscatter diffraction é uma técnica 

avançada para a análise profunda em cristais, utilizada principalmente para identificar 

diferenças entre os parâmetros do retículo cristalino, para identificar com precisão as frações 

de recristalização (transformação em novos cristais) e deformação e também para se realizar a 

quantificação das fases presentes. Esta técnica é realizada com o auxílio de microscópio 

eletrônico de varredura acoplado a softwares próprios para tais análises e é realizada 

posicionando-se a amostra a ser analisada no interior do microscópio de maneira a deixar sua 

superfície plana inclinada à 70º com o feixe de elétrons incidente. Então, os elétrons 

retroespalhados gerarão um padrão de difração, que aparecerão na tela do computador em 

σ1
2
 – σ1σ2 + σ2

2
 = σe

2
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forma de bandas (bandas de Kikuchi), indicando assim que os elementos químicos e a 

estrutura atômica estão sendo identificadas. Nessa última etapa, o software faz o cruzamento 

dessas bandas de Kikuchi com uma biblioteca já presente no sistema que contém informações 

sobre todas as estruturas geométricas conhecidas dos cristais e seus respectivos grupos 

espaciais. Sua evolução consiste em distinguir fases minerais com a mesma composição, 

porém com geometrias ou simetrias diferentes. 

As imagens resultantes da análise são conseguidas pela técnica de contraste de 

orientação, fazendo com que as porções da amostra direcionadas para o detector aparecem 

mais claras do que aquelas que se estão escondidas. Dessa forma a variação das cores e de sua 

intensidade irão variar de acordo com os planos e orientações cristalográficas. Os dois 

softwares comerciais para essas análises são: Oxford-HKL e EDAX-TSL. 

Com relação à história do surgimento desta técnica, a descoberta da difração 

fundamental na qual a técnica de EBSD está fundamentada pode ser rastreada desde 1928, 

quando Shoji e Seishi Kikuchi direcionaram um feixe de elétrons de 50 keV a partir de uma 

descarga de gás em uma face clivada de calcita em uma incidência de inclinação de 6°. 

Padrões de difração foram gravados em chapas fotográficas posicionadas 6,4 cm atrás e na 

frente do cristal, respectivamente, e em plano normal ao feixe primário de elétrons. Os 

padrões foram descritos como “linhas preta e branca em pares devido à reflexão seletiva e ao 

espalhamento múltiplo”. Shinohara (1933) e Meibohm, separadamente observaram o mesmo 

fenômeno pouco depois que Kikuchi. Boersch (1937) produziu vários padrões excelentes em 

filme que estão apresentados nas Figuras 14 e 15. Boersch estudou tanto a transmissão quanto 

a retrodifusão em padrões de Kikuchi utilizando-se os parâmetros 20 kV, aproximadamente 

5° de incidência e até 162° de ângulo de aceitação, em amostras seccionadas e polidas com 

NaCl, KCl, PbS, CaCO3, CaF2, respectivamente para amostras de quartzo, mica, diamante, Cu 

e Fe. 
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Figura 14. Padrões de Kikuchi para mica 

 
 Fonte: Boersch (1937) 

 

Figura 15. Padrões de Kikuchi para o ferro 

 
Fonte: Boersch (1937) 

 

O espalhamento ou difração que acontece quando o feixe de elétrons se choca com a 

superfície da amostra analisada pode ser explicado pela Lei de Bragg. Na Equação 2, λ é o 

comprimento de onda da radiação incidente, d é a distância entre os planos atômicos e Ɵ é o 

ângulo de incidência em relação ao plano considerado. 

 

Equação 2. Fórmula que descreve a Lei de Bragg. 

 

Fonte: Callister (2008) 

 

As bandas de Kikuchi são geradas por um determinado plano {hkl} aos pares. Uma 

dessas bandas é mais clara - superavit e a outra mais escura - deficit, gerando diferenças na 

nλ = 2.dhkl.senƟ 
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intensidade difratada. Por meio do espaçamento entre essas bandas é possível caracterizar o 

plano {hkl} e facilitar a interpretação do padrão de difração. 

Os átomos próximos à superfície podem interagir com os elétrons do feixe incidente, 

promovendo choques (quase) elásticos que causam o espalhamento (difração) pela Lei de 

Bragg. Os elétrons são espalhados numa trajetória que forma um par de cones, cuja 

intersecção com a tela fluorescente do sensor CCD forma o par de linhas de Kikuchi, como é 

possível observar na Figura 16. Estas linhas estão intimamente relacionadas à cristalografia da 

amostra, tornando possível sua análise. 

 

Figura 16. Representação esquemática do par de cones formado pelos elétrons espalhados que 

formarão o par de linhas de Kikuchi. 

 
Fonte: Oxford HKL (2007) 
 

Um trabalho que pode ser citado como exemplo em que a utilização da técnica de 

EBSD foi fundamental para a compreensão do comportamento do retículo cristalino durante 

processos de deformação do material é o estudo de Dillien et al. (2010). Nesse trabalho, o 

objetivo foi o estudo do desenvolvimento de subestruturas em aço bifásico (DP) quando 

submetido a deformação a frio. Após a laminação a frio, a fase martensítica reduziu seu 

tamanho de 2,1 a 1,6 µm, mas manteve a mesma razão de aspecto. Essa redução de tamanho 

deveria levar a um aumento na razão de aspecto caso a deformação fosse homogênea numa 
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escala microscópica. Porém, não foi o que aconteceu e isso leva a se concluir que a martensita 

não se deforma plasticamente, mas se fragmenta em partes menores, e a explicação mais 

provável para isso é a remoção de extremidades de grãos martensíticos formados 

irregularmente devido às concentrações de tensão. Consequentemente, a ferrita necessita se 

deformar consideravelmente mais ao redor da rígida martensita para acomodar a deformação 

aplicada macroscopicamente. Como está mostrado na Figura 17 (a), a curvatura do retículo 

cristalino não está concentrada em linhas nítidas, mas se espalha para fora sobre o grão 

inteiro. Isto sugere que as discordâncias - dislocations que estão associadas com essa 

curvatura conduzem a um tipo de encruamento que não é tão fortemente isotrópico, uma vez 

que a dissipação da tensão pelo retículo cristalino dependerá do aumento do emaranhado de 

discordâncias formado pela fragmentação da martensita e curvatura dos grãos ferríticos. Isso 

contrasta com as observações feitas para o aço IF (Figura 17 (b)) ao mostrar a ausência de 

qualquer estrutura alinhada ou estrutura de bandas no aço DP. No aço IF, esse bandeamento - 

banding pode ser o responsável pelo aparecimento do efeito cruzado - cross effect. Isso 

significa que quando se altera o caminho da deformação aplicada para deformação ortogonal, 

a resposta inicial é um maior valor de tensão do que num carregamento monotônico. Na 

mudança do caminho da deformação, outros sistemas de deslizamento - slip systems se 

tornam ativos e a primeira necessidade é romper os obstáculos das discordâncias previamente 

formadas. Esses sistemas formam fortes obstáculos para as discordâncias e então, uma tensão 

mais alta é requerida para conduzir à deformação plástica. Ao contrário desse bandeamento, 

no aço DP, é visualizada uma grande curvatura nos grãos, que pode chegar a 7° por µm. 

Acredita-se que todos os sistemas de deslizamento nesse material serão afetados pelas 

discordâncias que estão presentes e assim, dar origem a um encruamento dependente do 

emaranhado ou da densidade de discordâncias, conhecido como forest hardening, uma vez 

que em DP não ocorre o efeito cruzado. 
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Figura 17. Mapas de contraste de desorientação maximizado (MMC). Em (a): aço DP 

laminado a frio em 50%. Em (b): aço IF laminado a frio em 50% 

                                                                     
 Fonte: Dillien et al. (2010) 

 

Além disso, esse estudo concluiu que o aço DP na condição como recebido (laminado a 

quente) tinha uma baixa curvatura inicial do retículo cristalino e portanto, uma baixa 

densidade de excesso de discordâncias por todo o material. Na deformação a frio, uma 

subestrutura se desenvolve na medida em que o retículo cristalino dos grãos ferríticos se 

tornam cada vez mais curvados. Sob pequenas deformações, essa curvatura está concentrada 

ao redor dos grãos martensíticos, deixando principalmente a parte interna dos grãos ferríticos 

inalterada. Já uma maior deformação consome toda a matriz ferrítica, tornando o retículo 

cristalino completamente curvado e torcido. No caso dessa deformação, já não é possível se 

atribuir uma orientação do retículo certa para um grão e é difícil até de se distinguir grãos 

individuais. Sob elevadas deformações, a grande curvatura do retículo leva a uma 

significativa contribuição no encruamento - forest hardening. As discordâncias não formaram 

“paredes” no caso do aço DP, em contraste ao bandeamento observado no aço IF. Isso pode 

explicar a existência de um efeito cruzado em aço IF, ao mesmo tempo em que tal efeito é 

ausente em aço DP. 

 

 

 

 

a b 
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2.6.1 Contornos CSL 

 

Os contornos de coincidência que formam a Rede dos Sítios de Coincidência - 

Coincidence Site Lattice são interfaces em que uma determinada relação de orientação de 

grande ângulo entre cristais adjacentes produz um baixo valor de energia interfacial. O 

contorno então, em média, é incoerente, mas a não-correspondência acaba sendo menor em 

proporção à densidade de sítios em que existe uma correspondência reticular no outro cristal, 

os quais são os sítios de coincidência. Ao contrário da maioria dos contornos de baixa energia, 

sob determinadas condições, os contornos de coincidência possuem uma maior mobilidade do 

que os contornos aleatórios e do que os contornos totalmente coerentes, além disso, os 

contornos de baixo ângulo são resistentes à corrosão, à micro-segregação e à fratura 

intergranular. Portanto, os sítios de coincidência formam um reticulado no interior de dois 

cristais unidos por uma interface específica de baixo valor de energia (RANDLE, 1992). 

Pavel (2003), define os contornos CSL como sendo um tipo especial de contorno de 

grão, uma vez que seu modelo geométrico é baseado na formação de uma rede de sítios que 

pertencem às duas redes adjacentes quando interpenetradas, possuindo uma desorientação 

relativa entre si bem determinada. 

A Figura 18 apresenta uma ocorrência de CSL por meio de uma representação 

bidimensional. Nessa representação, os sítios de coincidência estão entre duas redes cúbicas 

desalinhadas entre si pela rotação de 50,5° em torno do plano <110>. Os sítios de 

coincidências entre as duas redes cristalinas estão representados pelos círculos negros. 

O símbolo Ʃ é utilizado para descrever os sítios de coincidência, sempre seguidos por 

número ímpar. Quanto menor esse valor, mais ordenado é o contorno. Tal valor pode ser 

interpretado como a razão entre o volume da célula unitária original do reticulado e o volume 

da célula unitária do super-reticulado formado graças à ocorrência do CSL, uma vez que os 

sítios de coincidência originam um novo reticulado. 

Nos cristas do tipo CCC, os sítios de coincidência estão relacionados aos contornos de 

alto ângulo e os sítios Ʃ3, Ʃ9 e Ʃ27 são caracterizados como contornos do tipo geminado. 

Sabendo-se que os sítios de coincidência apresentam um nível menor de energia se 

comparados às fronteiras desordenadas, têm sido realizados estudos para o desenvolvimento 

de aços com elevada quantidade de fronteira CSL para reduzir o efeito da corrosão 
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intragranular em aços inoxidáveis (ARAFIN e SZPUNAR, 2009). A Tabela 1 mostra os 

contornos CSL mais frequentes em sistemas cúbicos (CASTRO, 2012). 

 

Figura 18. Fronteira CSL do tipo Ʃ11 gerada a partir da rotação do plano <110> e observado 

na direção [110] 

 
Fonte: Castro (2012) 

 

Tabela 1. Contornos CSL frequentes em sistemas cúbicos. 

CSL Plano Ângulo (°) 

Ʃ3 111 60 

Ʃ5 100 36,9 

Ʃ7 111 38,2 

Ʃ9 110 38,9 

Ʃ11 110 50,5 
Fonte: Castro (2012) 

 

2.6.2 Perfil de desorientação 

 

É a diferença de orientação entre dois grãos em termos da rotação do sistema de 

coordenadas de seus cristais em coincidência. Essa rotação pode ser descrita na forma de 

ângulos de Euler, vetores de Rodriguez ou na forma mais comum como “pares de eixo/ângulo 

de rotação”. Dependendo da simetria do cristal, existem pares de eixo/ângulo de rotação 

equivalente cristalograficamente diferentes para descrever esta rotação, por exemplo 24 

simetria para cúbica, 12 para hexagonal, 6 para trigonal. Por convenção, o par eixo/ângulo de 

rotação com o menor ângulo de rotação é utilizado para descrever a desorientação. O perfil de 

desorientação pode ser plotado a partir do ângulo de desorientação em função da distância ao 

longo da linha. 



72 

 

 

 

A desorientação gik
m
 é calculada entre a orientação gi de um ponto da rede e seu vizinho 

mais próximo gj (2 por ponto, um à direita e um abaixo) usando a Equação 3 (CHANNEL 5, 

2007). 

 

Equação 3. Equação para cálculo do grau de desorientação entre cristais 
 

 

 

Fonte: Channel 5 (2007) 

  

2.6.3 Ângulos de Euler 

 

O mapa de ângulo de Euler é capaz de mostrar em termos qualitativos a orientação 

preferencial dos cristais analisados, onde tonalidades similares indicam pouca variação de 

orientação cristalográfica. A sequência de cores normalmente vermelha, verde e azul 

representam os ângulos de Euler φ1, Φ e φ2, respectivamente, assim como mostrados na 

Figura 19. (BARBOSA, 2009). 

 

Figura 19. Legenda dos ângulos de Euler fornecida nas análises de EBSD. 

 
 

2.6.4 Razão de aspecto 

 

A razão de aspecto é fornecida entre os resultados de EBSD. Com relação à 

microestrutura dos cristais, uma intensa deformação plástica de uma amostra policristalina 

pode provocar a distorção dos grãos individuais por meio de escorregamento. A estrutura 

cristalina procura manter a integridade mecânica e a coerência ao longo dos contornos de 

grãos durante um processo de deformação, porém, como resultado da deformação realizada, 

cada grão é constrangido, num certo grau, adquirindo uma nova forma em que ele pode 

assumir entre seus grãos vizinhos. Antes da deformação, os grãos têm aproximadamente a 

mesma dimensão em todas as direções, aproximando-se da circularidade, ou seja, a razão 

gik
m
 = gi

-1
.gj 

 

Fonte: Produção do próprio autor 
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entre a menor dimensão do grão e a maior dimensão tende a 1. Já após a deformação, os grãos 

se tornam alongados ao longo da direção na qual a amostra foi estendida (CALLISTER, 

2008), alterando a razão descrita anteriormente e distanciam-se da tendência à circularidade.  

Essa razão entre a menor e maior dimensão do grão que permite a comparação de um 

grão com relação à aproximação ou distanciamento da circularidade, é chamada de razão de 

aspecto. A percentual de alongamento do material provoca influência na variação na razão de 

aspecto, uma vez que tal taxa refere-se à ductilidade do material. 

A razão de aspecto também está relacionada com o nível de energia que o material tem 

a capacidade de absorver, pois tal fator interfere na movimentação dos contornos de grãos. 

Como exemplo, podem ser citados os aços de alta resistência, os quais possuem grãos 

menores que os aços macios, devido ao refinamento de grãos e sendo assim, sua área de 

contorno de grãos também é maior. Isso resulta numa maior área de contato durante o 

carregamento e assim, maior absorção de energia. Por outro lado, os aços de alta resistência 

possuem átomos intersticiais presentes em sua solução sólida, os quais ao dificultar o 

movimento das discordâncias, resultam num menor alongamento dos grãos e portanto, menor 

ductilidade. 

Sabe-se que o alongamento é o resultado cumulativo do estiramento de todos os 

elementos do material através do volume do corpo-de-prova analisado e tal alongamento por 

unidade de comprimento ou deformação (ε), está intimamente relacionado com a razão de 

aspecto (HIBBELER, 2009). 

 

2.7 Equação de Hall-Petch 

 

O fenômeno de Hall-Petch é importante por relacionar o tamanho de grão com o limite 

de escoamento. Na Equação 4, σy é a tensão limite de escoamento, σ0 é a constante dos 

materiais para a tensão inicial de deslocamento das discordâncias (ou a resistência ao 

movimento das discordâncias na malha cristalográfica), ky é o coeficiente de encruamento 

(uma constante específica para cada material) e d é a média do diâmetro dos grãos. 

Sabe-se que devido a esse fenômeno, os aços de maior resistência mecânica apresentam 

maior taxa de efeito springback (HANSEN, 2004). 
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Equação 4. Equação de Hall-Petch 

 
 Fonte: Hansen (2004) 

 

2.8 Anisotropia 

 

A anisotropia significa diferentes propriedades mecânicas numa mesma chapa, em 

relação à direção de laminação, sendo que a anisotropia é proveniente da laminação a frio da 

chapa e sua variação dentro do plano da chapa é conhecida como anisotropia planar.  

A anisotropia acontece quando grãos cristalinos individuais são alongados na direção da 

maior deformação de tração durante um processo de conformação do metal. Há então um 

processo escorregamento cristalino durante a deformação, resultando no alongamento dos 

grãos (SCHAEFFER, 2004).  

O índice de anisotropia “r” é definido como uma razão entre as deformações principais 

na direção da largura e espessura. Deve-se considerar a direção em que o material foi 

laminado, uma vez que a laminação modifica a orientação da estrutura cristalina dos grãos 

que compõem o material e utiliza-se então, o valor médio rm para estimar o índice de 

anisotropia de um material. Tal índice mede a resistência à deformação na espessura da chapa, 

ou seja, é a anisotropia plástica através da espessura. Quando o índice rm é igual a 1, indica 

que existe igualdade entre a resistência à deformação na largura e na espessura; quando tal 

índice é maior que 1, significa que a chapa oferece maior resistência à deformação plástica na 

espessura (COSTA, 2003). 

Pode-se ainda calcular a anisotropia planar (∆r), a qual determina a localização do 

“orelhamento” em uma peça cilíndrica em formato de copo. Tal anisotropia mede a variação 

de rm entre as direções longitudinal e transversal de laminação. 

Segundo ACESITA, 2004, um aço de boa estampabilidade é o que apresenta um 

elevado índice rm e um ∆r próximo de zero. E quanto mais alto o valor de rm, maior a 

resistência do material à diminuição da espessura. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1 Materiais avaliados e identificação das etapas realizadas 

 

Essa pesquisa foi realizada a partir de um contrato de doutorado sanduíche (CAPES-

PDSE) firmado entre a Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tarbes da Université de Toulouse – 

Laboratoire Génie de Production - LGP-ENIT (França) e a Faculdade de Engenharia de 

Guaratinguetá - FEG-UNESP (Brasil), pelo qual a doutoranda em questão realizou o estágio 

em período sanduíche de maio de 2014 a maio de 2015, na França. 

No Fluxograma 1 a seguir, é possível observar as etapas empregadas no 

desenvolvimento dessa pesquisa. 

 

Fluxograma 1. Ordem das etapas empregadas no presente trabalho 

 
Fonte: Produção do próprio autor 
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Com exceção das últimas etapas metalográficas para microscopia óptica e de parte dos 

ensaios de tração, todos os demais procedimentos experimentais a seguir executados nesse 

trabalho foram realizados no LGP-ENIT, sob a orientação do Professor Dr. Joël Alexis. 

Durante esse período sanduíche, também houve a contribuição do “Maitre de Conferences” – 

Dr. Jean Pierre Faye no ensino e auxílio com o software de elementos finitos. 

No presente trabalho, foram avaliados 4 tipos de aços comerciais empregados 

principalmente na indústria automobilística. Tais materiais são basicamente classificados 

como aço bifásico - Dual-Phase, aço endurecível após pintura - Bake Hardening, aço com 

interstícios livres - Interstitial Free e aço de baixo carbono - Low Carbon.  

Todos os aços avaliados neste trabalho foram fornecidos ao Departamento de Materiais 

e Tecnologia (DMT) da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP, 

por meio de doações de 3 empresas privadas: 6 materiais doados pela ARCELORMITTAL 

Tubarão – Serra – ES, 3 materiais doados pela PEUGEOT/MA AUTOMOTIVE Porto Real – 

RJ e 1 material doado pela METALJATO/SSAB São Paulo – SP.  

 

3.2 Determinação da composição química 

 

A determinação da composição química destes materiais foi executada no Laboratoire 

Génie de Production – LGP/ENIT utilizando-se o equipamento espectrômetro de emissão 

óptica FOUNDRY-MASTER Xpert, OXFORD Instruments (Figura 20).  

Os materiais foram seccionados nas mesmas dimensões suficientes para o ensaio de 

dobramento mecânico, ou seja, 80 mm x 30 mm e cada um deles foi colocado sobre o emissor 

de luz UV presente no equipamento e a medição foi automaticamente realizada, sendo que a 

porcentagem em massa dos elementos químicos presentes foi fornecida pelo software 

acoplado ao espectrômetro. 
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Figura 20. Espectrômetro de emissão óptica FOUNDRY-MASTER Xpert, OXFORD 

Instruments, utilizado para determinar a composição química dos materiais estudados em 

LGP/ENIT 

  
Fonte: Produção do próprio autor 

 

3.3 Preparação das amostras para metalografia 

 

A caracterização da microestrutura dos aços foi executada em 2 laboratórios diferentes. 

No DMT – FEG/UNESP, seguiu-se com as etapas finais de caracterização por meio de 

microscopia óptica (pós ensaios mecânicos) e no LGP – ENIT, seguiu-se com a 

caracterização por meio de microscopia eletrônica de varredura. Tais caracterizações foram 

realizadas de acordo com as técnicas convencionais de metalografia, as quais envolvem os 

processos de seccionamento de amostras, embutimento em resinas adequadas, lixamento 

utilizando-se lixas d’água, polimento, ataque químico e análise em microscópio, 

respectivamente. As diferenças entre os procedimentos de preparação metalográfica às 

amostras destinadas à microscopia óptica ou à eletrônica ocorreram nas etapas de 

embutimento, polimento e ataque químico ou eletrolítico, que serão posteriormente 

detalhados. Tais processos de preparação metalográfica são normatizados pela ASTM E 3-01 

(2007). 

No processo de ataque químico, foi utilizado o reagente Nital, que consiste em uma 

solução de ácido nítrico e álcool etílico e é um reagente tipicamente utilizado em aço carbono 

e aços liga, sendo que ele revela os contornos dos grãos de ferrita e constituintes. (VANDER 

VOORT, 1999). 

O posterior processamento das imagens obtidas em microscópio óptico foi feito através 

de um software denominado ImageJ, de domínio público, o qual é um processador de imagem 
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baseado em Java que exibe, edita, analisa, processa, salva e imprime imagens de 8-bit, 16-bit 

e 32-bit. 

A técnica de metalografia pode ser realizada de acordo com as seguintes etapas: escolha 

das regiões dos materiais a serem analisadas; obtenção de uma superfície plana e polida a 

partir da região selecionada; ataque dessa superfície por um reagente químico específico e 

obtenção de imagens da microestrutura através de microscópio. 

 

3.3.1 Seccionamento 

 

 

As amostras foram obtidas fazendo-se cortes a partir das folhas de aço para os 10 tipos 

diferentes de materiais estudados. Os corpos de prova foram confeccionados nas dimensões 

de 15 mm de comprimento por 5 mm de largura, com espessura variando de 0,62 a 2 mm 

dependendo do material analisado. 

Para o material como recebido, os cortes foram feitos em duas superfícies diferentes 

para cada tipo de aço. Assim, foram obtidas amostras da região da superfície externa do 

material e amostras da região ao longo da espessura. Para todas essas amostras, os cortes 

foram feitos seguindo-se a direção de laminação das chapas.    

Já para o material após passar por conformação mecânica, os corpos de prova foram 

divididos ao meio de forma que o corte se deu ao longo da espessura na direção longitudinal, 

ou seja, na mesma direção de laminação, precisamente na região de dobra e internamente à 

superfície para avaliar as modificações ocorridas após a conformação nesta região (Figura 

21).  

As amostras foram cortadas através de uma máquina de corte por serra de fita vertical, 

modelo RMF 400-S, fabricada pela ROMARFRA, no Laboratório de Usinagem – DMT – 

FEG. No LGP – ENIT, as amostras foram cortadas em Mecatome OS 250, PRESI e em 

ISOMET 4000, fabricada pela BUEHLER (Figura 22). 
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Figura 21. Corte do corpo-de-prova na região interna e de maior curvatura para posterior 

embutimento em resina baquelite ou acrílica. 

 
Fonte: Produção do próprio autor 

 

Figura 22. Máquinas de corte utilizadas em LGP – ENIT. Mecatome OS 250, PRESI e 

ISOMET 4000, BUEHLER, respectivamente 

  
Fonte: Produção do próprio autor 

 

3.3.2 Embutimento 

 

Após o seccionamento, as pequenas amostras cortadas foram submetidas a um 

embutimento a quente. No LGP – ENIT, foi utilizada embutidora à quente modelo CitoPress-

1, fabricada pela STRUERS (Figura 23a). Foi utilizada uma embutidora do fabricante Arotec, 

marca PRE 30Mi, no Laboratório de Metalografia do DMT – FEG (Figura 23b). O 

Laminação 
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embutimento foi feito utilizando-se uma resina fenólica (baquelite) fornecida pela AROTEC 

Indústria e Comércio em DMT e pela STRUERS em LGP – ENIT. 

Para algumas amostras foi necessário o uso de vaselina sólida ou grampos de fixação de 

aço inoxidável fornecidos pela STRUERS, a fim de obter o correto posicionamento das 

amostras no interior da resina durante o embutimento. 

As amostras destinadas à observação em microscópio eletrônico receberam 

embutimento a frio, com resina acrílica, ViaFix, STRUERS em LGP – ENIT. Seu preparo é 

feito misturando-se um catalisador a um pó no interior da capela ou câmara de fluxo e o 

tempo de cura é de aproximadamente 20 minutos (Figura 23c). Após facilitar o processo de 

lixamento, polimento e ataque eletrolítico, essa resina se quebra facilmente quando tensionada 

e possibilita que a amostra seja liberada novamente para ser inserida no microscópio 

eletrônico. 

 

Figura 23. Em (a): Embutidora à quente modelo CitoPress-1, STRUERS em LGP – ENIT. 

Em (b): Embutidora à quente Arotec, PRE 30Mi em DMT – FEG. Em (c): Amostra 

submetida ao embutimento à frio, ViaFix, STRUERS, resina acrílica transparente, em LGP – 

ENIT. 

 
Fonte: Produção do próprio autor 

 

 

a b c 
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3.3.3 Identificação das amostras 

 

Utilizando-se um gravador vibrador com ponta de aço temperado, as amostras foram 

identificadas de acordo com o tipo do aço e quanto à seção das quais foram obtidas. 

 

3.3.4 Lixamento 

 

O lixamento é necessário para remover riscos e deformações formadas durante o 

seccionamento das amostras a fim de facilitar a etapa posterior de polimento. 

A técnica é feita utilizando-se lixas d’água de granulometria cada vez menor, 

sucessivamente. Foram usadas as seguintes lixas: 220, 320, 400, 600, 1000, 1200 e 1500 

mesh. No DMT, as lixas 320 e 400 mesh utilizadas são do fabricante Alcar e as lixas 220, 

600, 1000, 1200 e 1500 mesh utilizadas são do fabricante Norton. No LGP, todas as lixas 

utilizadas são do fabricante STRUERS. 

Observou-se o cuidado de alterar em 90º a direção da amostra entre cada mudança para 

uma lixa subsequente. Esse lixamento na direção perpendicular com relação à última lixa 

elimina os riscos feitos pelo lixamento anterior. 

A cada interrupção do lixamento, as amostras foram lavadas com água corrente e álcool 

etílico, em seguida, foram secas por secador usando ar frio e examinadas através de um 

estereomicroscópio STEMI 2000 – ZEISS, ampliando-se 50X. 

O lixamento foi realizado em uma lixadeira manual para metalografia STRUERS, no 

DMT/FEG/UNESP. Já no LGP, o lixamento foi realizado em politriz automática modelo 

Phoenix 4000, fabricante BHUEHLER (Figura 24). 
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Figura 24. Politriz automática modelo Phoenix 4000, fabricante BHUEHLER em LGP – 

ENIT 

 

Fonte: Produção do próprio autor 

 

3.3.5 Polimento simples e polimento eletrolítico 

 

Esta etapa da metalografia é necessária para se obter uma amostra com superfície plana, 

livre de riscos e com alta refletividade, a fim de facilitar o exame da microestrutura ao 

microscópio após o ataque químico. 

No DMT – FEG, o polimento simples foi feito no equipamento POLITRIZ do 

fabricante PANTEC, marca POLIPAN-2 (Figura 25), com solução de OP-U Suspension (0,25 

m) fornecido pela STRUERS e água destilada, utilizando-se uma rotação de 600 rpm. Para 

reduzir o atrito entre a superfície da amostra e do pano de polimento, utilizou-se jatos de água 

destilada intercalando-se com jatos da solução de OP-U. O polimento foi realizado até 

eliminar todos os riscos do lixamento e a amostra ficar totalmente espelhada.  
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As amostras foram então lavadas em água corrente e em álcool etílico, secas em jato de 

ar frio para serem examinadas ao estereomicroscópio STEMI 2000 – ZEISS para verificação 

da superfície plana e sem riscos. 

O polimento eletrolítico foi necessário na preparação de amostras destinadas à 

observação em microscópio eletrônico de varredura por produzir uma superfície de amostra 

mais uniforme, mais livre de contaminação por reagentes vindos de ataques químicos e 

portanto, mais próxima da real microestrutura dos grãos. Nesta etapa, foi utilizado o 

LectroPol – 5, Struers, um aparelho automático e controlado por microprocessador para o 

ataque e polimento eletrolíticos das amostras em LGP – ENIT (Figura 26). Neste polimento, 

foram utilizados os eletrólitos A2 e A3 da Struers, com tensões variando de 16V a 50V e 

tempo variando de 3s a 40s, dependendo da amostra. 

 

Figura 25. Politriz da Pantec, POLIPAN-2, em DMT – FEG 

 
Fonte: Produção do próprio autor 
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Figura 26. LectroPol – 5, STRUERS em LGP – ENIT para o ataque e polimento eletrolítico 

das amostras destinadas à observação em microscópio eletrônico de varredura e à EBSD 

 
Fonte: Produção do próprio autor 

 

3.3.6 Ataque químico 

 

Os ataques químicos das regiões polidas foram feitos com uma solução 2% de Nital (2 

mL de ácido nítrico + 98 mL de álcool etílico) pelo método de esfregamento usando algodão 

embebido na solução de Nital. Observou-se o cuidado de utilizar o reagente Nital em sua 

temperatura ambiente para facilitar a reação nas amostras. 

Os tempos de ataque foram os seguintes: 12 segundos para amostras de BH, 15 

segundos para amostras de DP, 13 segundos para amostras de LC. Após contados os tempos, 

as amostras foram lavadas em água corrente e secadas.  

Para as amostras de IF, a solução de Nital 2% não foi suficiente para a realização do 

ataque químico. Portanto, a concentração do reagente foi aumentada para 5%, com a qual se 

obteve um bom ataque químico num tempo de 15 segundos. 

 

3.4 Microscopia óptica pré-ensaio de dobramento de três pontos ao ar 

 

 

Primeiramente, foi analisada a microestrutura do material como recebido. Nesta etapa, 

foram analisadas as amostras nas dimensões de 15 mm de comprimento x 5 mm de largura 

superfície externa, seguindo a direção de laminação das folhas de aço. 
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As micrografias foram obtidas usando-se o microscópio óptico da marca NIKON, 

modelo EPIPHOT 200 acoplado a um computador e a uma câmara digital AXIO CAM 1CC3 

ZEISS, utilizando-se o software de análise e captura de imagens AXIO VISIO – ZEISS 

(Figura 27) e também pelo microscópio óptico Olympus MDL, PMG – 3 acoplado a uma 

câmera digital Polaroid (Figura 28). Esta etapa foi realizada no Laboratório de Imagens de 

Materiais (LAIMAT) do DMT – FEG e em LGP - ENIT. Os aumentos utilizados foram de 

100, 200, 500 e 1000 vezes e as imagens foram fotografadas em campo claro. 

O processamento das imagens foi feito utilizando se o software ImageJ 1.45. Todas as 

imagens foram padronizadas em mesmas condições de luminosidade e escala de tons de cinza 

com a utilização das ferramentas enhance contrast, normalize e equalize histogram. Além 

disso, foi utilizada também uma ferramenta chamada threshold através do qual foi selecionada 

a fase microestrutural a ser quantificada. Com relação às imperfeições presentes nas imagens, 

utilizou-se a ferramenta analyse particles por meio da qual foi selecionado o tamanho em 

pixels a partir do qual a quantificação deveria começar, além de ter sido selecionada a opção 

exclude on edges a fim de eliminar os grãos presentes nas bordas da imagem durante a 

análise. 

 

Figura 27. Microscópio óptico Nikon, Epiphot 200 em DMT – FEG 

  
Fonte: Produção do próprio autor 
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Figura 28. Microscópio óptico Olympus MDL, PMG – 3, câmera Polaroid em LGP – Enit 

  
Fonte: Produção do próprio autor 

 

3.5 Difração de elétrons retroespalhados (EBSD) pré-ensaio de dobramento ao ar 

 

Todas as etapas da microscopia eletrônica de varredura foram executadas no LGP – 

ENIT. Nesta etapa, foram analisadas as amostras nas dimensões de 15 mm de comprimento x 

5 mm de largura nas duas superfícies: superior e ao longo da espessura, seguindo a direção de 

laminação das folhas de aço. 

Foi utilizado um microscópio eletrônico de varredura com emissão de campo, modelo 

JSM-7000F, fabricante JEOL, software Channel 5, Oxford Instruments HKL, equipado para 

análises de EBSD (Figura 29).  

Difração de elétrons retroespalhados - electron backscatter diffraction, 

EBSD, é uma técnica que consiste em colocar uma amostra, com superfície 

perfeitamente plana, inclinada a 70 graus com o incidente do feixe de elétron. Elétrons retroes

palhados geram um padrão de difração, que aparece sob a forma de bandas  

(bandas Kikuchi), que pode ser visto em um monitor de vídeo juntamente com a imagem do 
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local de incidência do feixe. As amostras foram 

submetidas em polimento eletrolítico antes de serem analisadas em MEV. 

A técnica EBSD foi utilizada neste estudo para determinar o tamanho dos grãos e para d

eterminar o tipo de estrutura de grãos (recristalizado, deformado e subestruturado).  

Este equipamento é acoplado a um computador que possui vários programas para 

processamento das imagens geradas pelo microscópio, entre eles, o software TANGO, que é 

um programa para exibição e análise de medições EBSD a partir de uma grade regular de 

pontos em uma amostra. Tal software foi utilizado na obtenção dos resultados de EBSD para 

todas as amostras analisadas. 

Um dos fatores resultantes da técnica de EBSD é o Band Contrast, que é um fator de 

qualidade de imagem derivado da transformação de Hough, que descreve a intensidade média 

das bandas de Kikuchi no que se refere à intensidade geral dentro da área de interesse (AOI). 

Os valores são dimensionados para o intervalo de byte de 0 a 255 (ou seja, do baixo para o 

alto contraste). 
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Figura 29. Microscópio eletrônico de varredura com emissão de campo, modelo JSM-7000F, 

fabricante JEOL, software Channel 5, Oxford Instruments HKL, equipado para análises de 

EBSD em LGP – ENIT 

 
Fonte: Produção do próprio autor 
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3.6 Ensaios mecânicos 

 

3.6.1 Determinação das propriedades mecânicas por ensaios de tração 

 

Os valores para as propriedades mecânicas foram obtidos através de ensaios de tração, 

extraindo-se corpos-de-prova na direção de laminação do material. Os ensaios foram 

realizados em máquina universal de ensaios, Instron, no departamento de engenharia de 

materiais – DMT – FEG/UNESP e verificado na máquina universal de ensaios Instron 

acoplada à uma câmera para captura do deslocamento sofrido pela amostra de aço permitindo-

se assim a obtenção direta dos valores de alongamento pelo software da Instron no LGP – 

ENIT (Figura 30). Para estes ensaios, foi utilizada a norma ASTM E8M-11, tendo sido 

escolhido os valores referentes à subsize specimen, representada na Figura 30, com as 

dimensões correspondentes.  

 

Figura 30. Corpo-de-prova de acordo com a norma ASTM E8M-11, com as respectivas 

dimensões. 

 

  
Fonte: Adaptado de ASTM E8M-11. 
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As propriedades mecânicas calculadas foram as seguintes: porcentagem de alongamento 

(ε%), módulo de elasticidade ou Young (E) e módulo de resiliência (Ur). A obtenção dos 

resultados referentes às propriedades mecânicas obedeceu às seguintes Equações de 5 a 7: 

 

Equação 5. Cálculo para determinação da porcentagem de alongamento do material, onde lf é 

o comprimento final e l0 é o comprimento inicial antes do ensaio de tração. 

 

 
Fonte: Callister (2008) 

 

Equação 6. Cálculo para determinação do módulo de Young, onde σe: tensão limite de 

escoamento. 

 

 
Fonte: Callister (2008) 

 

Equação 7. Cálculo para determinação do módulo de resiliência. 

 

 
Fonte: Callister (2008) 

 

 

Figura 31. Máquina universal de ensaios, Instron e câmera para captura do deslocamento 

sofrido pela amostra de aço em LGP – ENIT 

 
Fonte: Produção do próprio autor 

 

 

 

ε%= [(lf-l0)/l0]*100 

E = ∆σe/∆ε  
 

Ur = σe
2
/2E 
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3.6.2 Ensaios de Microdureza Vickers pré-ensaio de dobramento de três pontos ao ar 

 

As amostras utilizadas nesse ensaio foram as representativas dos materiais como 

recebidos, antes do ensaio de dobramento mecânico. Foram analisadas ao todo 10 amostras na 

região da superfície externa dos aços ao longo da direção de laminação. A preparação para 

este ensaio seguiu de acordo com os mesmos procedimentos metalográficos, sendo necessário 

apenas uma superfície polida e plana para a análise no durômetro. 

Os ensaios de microdureza Vickers foram realizados no equipamento Zwick, ROELL 

em LGP – ENIT. Foi admitida uma carga HV 0,5 kgf e espaçamento de 1 mm, obtendo-se 5 

repetições para cada amostra. 

 

3.6.3 Ensaios de Nanoindentação pré-ensaio de dobramento ao ar 

 

As amostras provenientes dos materiais como recebidos foram analisadas por meio de 

nanoindentação. Foram analisadas, nesta etapa, 10 amostras antes do dobramento mecânico 

na região ao longo da espessura e 20 amostras após o dobramento mecânico, sendo 10 ao 

longo da espessura na região de maior curvatura nas amostras submetidas à 30° e 10 amostras 

na mesma região submetidas à 90°, sendo que para todas essas amostras obedeceu-se a 

mesma direção no sentido de laminação. A preparação para este ensaio foi feita por meio das 

etapas metalográficas, obtendo uma superfície polida e plana para a análise no 

nanoindentador. 

Os ensaios de nanodureza foram realizados com o nanoindentador XP, fabricante MTS 

em LGP – ENIT. A determinação da nanodureza assim como o módulo de Young foram 

obtidos durante os ensaios estatísticos de nanoindentação e ensaios dinâmicos - Continuous 

Stiffness Measurement (medição contínua de dureza). Este segundo método consiste em 

sobrepor uma modulação de força ao carregamento e ao descarregamento linear efetuado 

classicamente. A frequência dessas oscilações é de 45 Hz e sua amplitude é de 2 nm. Este 

método limita o tempo de aquisição, enquanto multiplica o número de pontos, já que ele pode 

determinar o módulo de Young e a dureza para cada oscilação. Por conseguinte, ele permite 

determinar a evolução da dureza ou do módulo de Young em função da profundidade 

indentada. A profundidade máxima de indentação foi fixada em 2 µm. Antes de cada 

medição, o bom funcionamento do nanoindentador e mais particularmente a geometria da 
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ponta foram verificadas realizando uma série de impressões sobre um padrão de sílica 

fundida, cujo módulo de Young deve ser da ordem de 72 GPa e dureza igual a 10 GPa. Para 

determinar o módulo de Young da amostra, é necessário conhecer o coeficiente de Poisson de 

cada uma. Foi utilizado um valor médio de ν = 0.25. 

 

3.6.4 Ensaios de dobramento 

 

3.6.4.1 Ensaio mecânico de dobramento ao ar – Air bending test 

 

Os corpos de prova dos materiais como recebido foram confeccionados de acordo com 

dimensões encontradas na literatura, sendo 80 mm de comprimento x 30 mm de largura. 

Foram confeccionados dois corpos de prova para cada tratamento de ângulos iniciais de 

dobramento, sendo que tais ângulos foram 30° e 90°. Tais dimensões dos corpos de prova 

foram adotados de acordo com os parâmetros definidos para o ensaio de flexão cilíndrica livre 

- unconstrained cylindrical bending apresentados na Conferência de Numisheet 2002 

(MEINDERS, 2006). 

Os corpos de prova foram submetidos a um ensaio de conformação mecânica 

denominado dobramento ao ar. Tal ensaio foi feito em adaptação ao método de flexão 

cilíndrica livre, no qual o corpo de prova é submetido a um punção com corpo cilíndrico e em 

adaptação ao método de dobramento de três pontos – thre-point bending empregado no 

trabalho de Li et al (2012). O ensaio foi então denominado de dobramento ao ar por possuir o 

molde do tipo vazado. O punção ou cutelo utilizado foi de 6 mm de raio e a distância entre os 

suportes do molde foi suportes variou de 13,86 até 18 mm de acordo com as espessuras dos 

materiais, seguindo a fórmula presente na norma ASTM E290-09, a qual determina que a 

distância entre os suportes deve ser duas vezes o raio do punção e esse resultado somado a 3 

vezes a espessura da amostra, tendo como desvio a metade da espessura. Tais valores e o 

ensaio realizado na Máquina Universal de Ensaios da marca Instron em LGP – ENIT estão 

representados na Figura 32a. 

A Figura 32b mostra o dispositivo montado para o ensaio de dobramento de três pontos 

ao ar acoplado a um relógio comparador a fim de mensurar a constante de rigidez do molde e 

permitir a confiabilidade dos ensaios experimentais e posteriormente teóricos (por simulação 

com elementos finitos). 
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Figura 32. As distâncias entre os suportes do molde utilizadas para cada corpo-de-prova. Em 

(a): Dispositivo montado para o ensaio de dobramento ao ar na Máquina Universal de 

Ensaios, INSTRON. Em (b): O mesmo dispositivo de dobramento de (a) acoplado a um 

relógio comparador, em LGP-ENIT. 

  

 
Fonte: Produção do próprio autor 

 

Os corpos de prova foram submetidos à conformação até que o ângulo interno de 

dobramento atingisse um valor pré-determinado. Os valores selecionados para o ângulo 

interno de dobramento foram: 30º e 90° respectivamente para cada dobramento, utilizando-se 

mm

Nº Nomes espessura

1 ARC_IF180 14,19 ± 0,365 0,73

2 ARC_IF200 15,51 ± 0,585 1,17

3 ARC_BH220 14,19 ± 0,365 0,73

4 PEUG_IF200 13,86 ± 0,31 0,62

5 ARC_LC200 14,04 ± 0,34 0,68

6 PEUG_P220 13,98 ± 0,33 0,66

7 PEUG_BH220 14,01 ± 0,335 0,67

8 ARC_DP600 16,5 ± 0,75 1,5

9 Docol_DL800 18 ± 1 2

10 ARC_DP780 15,81 ± 0,635 1,27

Distância entre os suportes do molde: C (mm)

C = distância → C = (2raio do punção + 3espessura) ± (espessura/2)

Dimensões de cada corpo-de-prova: 80 mm de comprimento e 30 mm de largura

Distância C entre os suportes do molde 

a 

b 



94 

 

 

 

duas repetições para cada ângulo num mesmo material. Tais valores foram escolhidos por 

oferecerem desde uma suave deformação iniciada aos 90º até uma deformação mais severa 

aos 30º. Cada um desses ângulos selecionados foi atingido a partir do controle do 

deslocamento do punção no eixo y com uma velocidade de descida de 0,5 mm/s. Velocidades 

superiores a essa provocaram escorregamento da amostra entre os suportes do molde. 

Esse controle foi feito por meio do aplicativo de smartphone , denominado LaserLevel 

versão 2.0.1, desenvolvido por Black Dot Mobile e disponível na loja de aplicativos Google 

Play. Tal aplicativo opera em sistema Android e permite que a câmera do celular se 

transforme em um instrumento de nível a laser. Dessa forma, a câmera do celular foi 

posicionada num tripé tendo-se o mesmo referencial de posição para todos os ensaios e assim, 

foi perfeitamente possível medir com exatidão o ângulo desejado durante os ensaios de 

dobramento. À medida em que se procura sobrepor a linha verde à borda da amostra de aço, 

para medir o ângulo de dobramento, faz-se necessário girar a câmera dentro dos quadrantes 

fixados para o mesmo eixo xyz, sendo que as linhas vermelhas são fixas correspondentes ao 

eixo xy e a linha verde é a qual varia para medir o valor do ângulo formado. Primeiramente, é 

realizado o nivelamento da câmera contendo o laser com relação ao dispositivo de 

dobramento, como pode ser observado na Figura 33 (a). A Figura 33 (b) refere-se a uma 

amostra de aço sendo dobrada até 90°. Na Figura 33 (c), é possível observar que o valor 

medido pelo aplicativo LaserLevel foi de 75° medindo desde a linha vermelha à esquerda 

(referencial) até a linha verde (que toca a região da espessura da amostra). Considerando-se 

um eixo cartesiano para as linhas vermelhas e medindo-se um ângulo a partir dos valores 

negativos do eixo x até os valores positivos do eixo y, obtém-se um valor de 90°. Subtraindo-

se desse valor, o ângulo encontrado para a amostra de aço (75°), obtém-se 15°, que é 

exatamente o mesmo valor encontrado pelo software ImageJ ao calcular o ângulo entre a linha 

verde (que toca a região da espessura da amostra) até a linha vermelha de valores positivos do 

eixo y, sendo que a linha do ImageJ sobreposta é a de cor amarela (Figuras 33 (b), 33 (c) e 

34). O uso do ImageJ ainda tem a vantagem de aumentar a precisão dessa medição, visto que 

ele forneceu um valor de 15,062° para este ensaio. Multiplicando-se esse valor por 2, alcança-

se o valor inicial de ângulo de dobramento desejado (aproximadamente 30°). 
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Figura 33. (a) Nivelamento da câmera do Android em relação ao dispositivo de dobramento 

da Instron. (b) e (c) Comparação entre o valor angular fornecido pelo LaserLevel e pelo 

ImageJ para o dobramento a 90° e a 30°, respectivamente 

   

  
Fonte: Produção do próprio autor 

a b 

c 
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Figura 34. Comparação entre o valor angular fornecido pelo LaserLevel e pelo ImageJ 

 
Fonte: Produção do próprio autor 

 

O punção foi retirado do material vinte segundos após alcançar o dobramento no ângulo 

desejado e, em seguida, feita a medição do novo ângulo de dobramento para verificar se 

houve retorno elástico ou springback. Para a medição do novo ângulo de dobramento foi 

utilizado o aplicativo Laser Level seguidamente do software ImageJ 1.45. O software ImageJ 

foi utilizado somente para aumentar a precisão dos valores obtidos pelo aplicativo LaserLevel. 

Essas medições continuaram a ser feitas para os períodos de 12 h, 24 h, 48 h, 72 h e 96 h pós-

conformação. Terminadas as 96 h após a conformação mecânica, o ângulo de dobramento 

final resultante foi subtraído do ângulo inicial de dobramento, seja este 30° ou 90°, e tal 

subtração resultou no ângulo total de springback (Af - Ai), como mostra a Figura 35. 
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Figura 35. Esquema representativo de uma amostra de chapa de aço sofrendo recuperação 

elástica ou springback 

 
Fonte: Adaptado de Zhang et al. (2007) 

 

3.6.4.2 Previsão e controle do efeito springback pela modelização de Gardiner 

 

Para a modelização do retorno elástico, a fórmula de Gardiner está entre as mais 

conhecidas no caso do dobramento ao ar para aços com alto limite de elasticidade. Tal 

formulação é definida pela expressão do retorno elástico (= rm/r’m), de acordo com a Equação 

8. O retorno elástico, então, é caracterizado pela expressão descrita na Equação 9. Segundo 

Sollac e Cetim (1994), já é conhecido um desvio máximo relativo sobre o retorno elástico de 

15% entre os valores calculados por essa formulação e os valores obtidos experimentalmente 

para os ângulos de retorno elástico.  

De acordo com a Figura 36, o valor referente a rm é obtido pela soma da metade do 

valor da espessura da folha de metal a ser dobrada com o valor do raio do punção de 

dobramento. Ambos os valores rm e r’m são obtidos tomando-se como referencial a linha 

neutra da folha de metal, uma vez que o valor de rm é obtido quando a linha neutra do material 

submetido até o ângulo inicial de dobramento coincide com a linha neutra do material após o 

efeito springback e o valor de r’m é obtido quando a linha neutra do material após o efeito 

springback coincide com a espessura total do material (e). Na Figura ri corresponde ao raio do 
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punção de dobramento. Portanto, pode-se dizer que a modelagem de Gardiner prevê o ângulo 

de springback tomando-se como referencial a linha neutra da folha de metal tanto com relação 

ao raio do punção como em relação ao novo raio de dobramento após o retorno elástico. 

 

Figura 36. Esquema representativo dos parâmetros utilizados para a previsão do retorno 

elástico a partir da modelagem de Gardiner, onde rm é o raio interior da linha neutra antes do 

springback e r’m é o raio interior da linha neutra após o springback 

 
Fonte: Sollac e Cetim (1994) 

 

Equação 8. Fórmula de Gardiner para prever o retorno elástico, onde Re: tensão limite de 

escoamento, e: espessura do aço, E: módulo de Young 

 
Fonte: Sollac e Cetim (1994) 

 

Equação 9. Expressão que caracteriza o retorno elástico, relacionando os valores teóricos com 

os valores experimentais, onde Ɵ é o valor do ângulo obtido no retorno elástico e Ɵ0 é o valor 

do ângulo inicial de dobramento antes do retorno elástico 

 
Fonte: Sollac e Cetim (1994) 
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3.6.4.3 Método de Elementos Finitos (MEF) 

 

A simulação do ensaio de dobramento de três pontos ao ar e posterior efeito springback 

foi realizada utilizando um software de elementos finitos denominado ABAQUS/CAE 6.13-2, 

desenvolvido por Dassault Systèmes Simulia Corp., Providence, RI, USA, 2013. 

Todos os ensaios de dobramento mecânico realizados em LGP – ENIT para as amostras 

nas dimensões: 80 mm de comprimento x 30 mm de largura submetidas aos ângulos internos 

de dobramento 30° e 90°, foram simulados por meio do Abaqus, totalizando 20 ensaios, 

utilizando-se imagens 2D. 

Os parâmetros inseridos na simulação foram rigorosamente os mesmos dos utilizados 

nos ensaios de dobramento mecânico em laboratório LGP – Enit. Foram utilizadas as medidas 

de todas as dimensões do punção aplicador de tensão, dos suportes do molde e das amostras 

de aço. Também foi calculada uma constante (k) em laboratório no momento em que a 

máquina universal de ensaios da Instron realizou o dobramento em uma das amostras de aço, 

colocando-se ao mesmo tempo um instrumento denominado Relógio Comparador fixado na 

sua parte traseira por um grampo de nome sargento a fim de impedir o deslocamento do 

instrumento e tendo sua parte frontal livre com sua haste e ponta de contato ligeiramente 

encostada em uma das laterais do suporte do molde a fim de medir o deslocamento dos 

suportes do molde e então, esperou-se o punção descer até o limite máximo possível 

aumentando-se assim a tensão aplicada ao seu limite máximo. Repetiu-se o procedimento para 

os suportes de ambos os lados. As diferenças percebidas neste instrumento pela ponta de 

contato foram amplificadas mecanicamente e movimentaram o ponteiro rotativo diante da 

escala. Com isso, foi possível calcular a rigidez dos materiais constituintes do dispositivo de 

dobramento e inserir essa constante k dentre os parâmetros da simulação. Dessa forma, tanto 

o modelo 2D quanto o modelo 3D criados se tornaram os mais próximos possíveis das reais 

condições laboratoriais. 

Em todas as simulações, foram inseridos os dados de tensão e deformação verdadeiras 

calculados e transformados a partir dos resultados de tração. Os dados foram inseridos 

respeitando as unidades do sistema internacional. 

Parâmetros utilizados na simulação: 

- o modelo utilizado em todas as simulações realizadas neste trabalho foi o modelo de 

encruamento isotrópico - isotropic hardening levando em consideração o módulo de Young 
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dos materiais, seu coeficiente de Poisson, densidade de massa, tensão e deformação 

verdadeiras, sendo que esses dois últimos foram obtidos por transformação dos dados 

provenientes dos ensaios de tração; 

- foi assumido um aço sólido e homogêneo para a composição do molde e do punção, 

com uma relação de 0,03 entre o plano de tensão e a deformação na espessura. Foi utilizado 

um tamanho de mesh de 0,0002, com um controle de curvatura (h/L) no valor de 0,1, que é o 

mesmo valor da fração do tamanho total utilizada e com a análise de 8 elementos por ciclo. 

A Figura 37 apresenta uma sequência de imagens 3D obtidas na simulação de um 

ensaio de dobramento a 30°, feita apenas para uma das amostras considerando os mesmos 

parâmetros dos utilizados em laboratório, a fim de obter uma simulação 3D que possa ser 

utilizada como exemplo de visualização. Nesta figura, observa-se os principais estágios do 

ensaio de dobramento, iniciando-se com a amostra proveniente do material como recebido, 

depois, começando a ser dobrada até chegar nos 30° internos com a descida do punção e a 

subsequente subida do punção e leve abertura da amostra, configurando o efeito springback. 

 

Figura 37. Esquema representativo a partir de um projeto 3D criado em Abaqus do tipo de 

conformação mecânica utilizada: Dobramento ao ar realizado no aço ARC_BH220 à 30°. 

                        
Fonte: Produção do próprio autor 

 

As Figuras 38 e 39 foram obtidas a partir do modelo criado em Abaqus e apresentam as 

dimensões utilizadas na modelagem em 2D e 3D referentes ao punção e ao suporte de 

dobramento. Tais dimensões são idênticas às do punção e suporte utilizados na realização nos 

ensaios mecânicos realizados previamente na Máquina Universal de Ensaios Instron. Na 

Figura 39 (a) está representado o raio interno que é o próprio raio de apoio, no qual foram 

posicionadas cada uma das amostras de aço durante os ensaios. 
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Figura 38. Dimensões do punção utilizado em ensaios experimentais e em MEF. Valores em 

mm.  

  
Fonte: Produção do próprio autor 

 

Figura 39. Dimensões do suporte utilizado em ensaios experimentais e em MEF. Em (a): raios 

do suporte do molde. Em (b): perfil lateral do suporte. Valores em mm. 

  
Fonte: Produção do próprio autor 

 

Raio fixo do punção ou 

cutelo: 6 mm 

Raios fixos dos suportes do 

molde: Externo = 5 mm e 

Interno = 3 mm 

a b 
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3.7 Análises nas amostras que foram submetidas ao dobramento mecânico 

 

3.7.1 Microscopia óptica pós-ensaio de dobramento 

 

Foram confeccionados corpos de prova dos materiais anteriores submetidos ao ensaio 

de conformação mecânica, após 96 h de avaliação dos novos ângulos de dobramento. 

A região das amostras de aço escolhida para a obtenção dos corpos de prova foi aquela 

em que se formou uma curvatura devido ao dobramento. Os corpos de prova foram cortados 

na direção longitudinal, ou seja, na mesma direção de laminação das folhas de aço, dividindo-

se a chapa de aço ao meio, expondo a região denominada de eixo z da calha parabólica e 

embutindo o material de forma a expor a parte interna à superfície, ou seja, expondo a direção 

longitudinal da superfície inferior do eixo z da calha parabólica, presumindo-se que os grãos 

de tal região são os mais afetados pela conformação mecânica (Figura 40). 

 

Figura 40. Amostras 1 e 2, retiradas das folhas de aço, já submetidas ao dobramento de três 

pontos ao ar e posterior efeito springback durante 96 horas, as quais foram submetidas a um 

ângulo inicial de dobramento de 90° e o posterior corte da amostra nº 2, a fim de expor a 

região interna da curvatura e seu subsequente embutimento em baquelite 

 
Fonte: Produção do próprio autor 

 

A metalografia seguiu-se da mesma maneira que na etapa pré-conformação, com a 

utilização de embutimento a quente, lixamento, polimento, ataque químico com Nital 2% e 

obtenção das imagens ao microscópio óptico NIKON, EPIPHOT 200 no LAIMAT. Os 

aumentos utilizados foram de 100, 200, 500 e 1000 vezes e as imagens foram fotografadas em 

campo claro. 
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O processamento das imagens também foi realizado utilizando-se o software ImageJ 

1.45 com a utilização das mesmas etapas para padronização das imagens já descritas no item 

3.4. 

 

3.7.2 Difração de elétrons retroespalhados (EBSD) pós-ensaio de dobramento ao ar 

 

Da mesma forma que as amostras utilizadas na microscopia óptica, nesta etapa, a região 

das amostras de aço escolhida para a obtenção dos corpos de prova foi aquela em que se 

formou uma curvatura devido ao dobramento, após as 96 h de finalização do ensaio de 

dobramento. Nesta fase, seguiram-se as mesmas etapas da preparação metalográfica que 

foram utilizadas nas amostras pré-ensaio de dobramento, utilizando-se embutimento à frio 

com resina acrílica seguido de ataque e polimento eletrolítico e posterior quebra da resina e 

retirada da amostra. As amostras foram então imersas em solução de álcool em cuba inserida 

em equipamento ultrassom por 10 minutos, a fim de provocar a liberação de partículas 

contaminantes na solução de álcool por meio da vibração gerada e garantir amostras com 

superfícies mais limpas. A seguir as amostras foram secas por meio de ventilação forçada e 

inseridas no microscópio eletrônico de varredura com emissão de campo, modelo JSM-

7000F, fabricante JEOL, software Channel 5, Oxford Instruments HKL. 

 

3.7.3 Ensaios de Nanoindentação pós-ensaio de dobramento ao ar 

 

As amostras provenientes dos materiais que sofreram dobramento mecânico também 

foram analisadas por meio de nanoindentação. Foram analisadas, nesta etapa, 20 amostras ao 

todo, sendo que 10 amostras referem-se à região ao longo da espessura na superfície de maior 

curvatura após o dobramento a 30° e 10 amostras na mesma região após o dobramento a 90°, 

sendo que para todas essas amostras obedeceu-se a mesma direção no sentido de laminação. A 

preparação para estes ensaios e as etapas de execução foram realizadas conforme já descrito 

no item 3.6.3.  
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4.   RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Materiais avaliados 

 

Cada um dos aços avaliados recebeu a sigla da empresa doadora do material e o código 

de identificação dado pelo respectivo fabricante. Sendo que os aços nomeados por ARC, 

foram doados pela ArcelorMittal e os nomeados por PEUG, foram doados pela Peugeot. O 

aço nomeado por Docol refere se à sua nomenclatura já utilizada pelo fabricante. Esses aços 

fazem parte de 4 tipos principais dentre os aços avançados de alta resistência utilizados na 

indústria automobilística, que são: aços bifásicos, aços baixo carbono, aços endurecíveis após 

pintura e aços com interstícios livres. 

 

4.2. Composição química 

 

As composições químicas dos 10 aços estudados determinadas por meio do 

espectrômetro de emissão óptica estão representadas pelas porcentagens dos elementos de liga 

(% em peso) na Tabela 2 a seguir.  
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Tabela 2. Composições químicas dos aços obtidas no espectrômetro de emissão óptica (% em 

peso para cada elemento químico). 

  ARC_IF180 ARC_IF200 ARC_BH220 PEUG_IF200 ARC_LC200 PEUG_P220 PEUG_BH220 ARC_DP600 Docol_DL800 ARC_DP780 

Fe 99,62 99,64 99,19 99,66 99,59 99,11 99,14 97,12 97,1 96,84 

C 0,00309 0,0026 0,00445 0,0029 0,0242 0,00197 0,00214 0,1015 0,144 0,121 

Si 0,0103 0,00833 0,0105 0,00839 0,0215 0,011 0,0481 0,2105 0,4082 0,196 

Mn 0,112 0,1293 0,5947 0,1438 0,2201 0,5831 0,623 2,085 2,189 2,272 

P 0,013 0,0109 0,0593 0,0106 0,0095 0,0629 0,0424 0,015 0,0156 0,0185 

S 0,00584 0,00431 0,00578 0,0046 0,00528 0,00365 0,00359 <0,001 <0,001 <0,001 

Cr 0,0165 0,0144 0,0156 0,0176 0,0166 0,019 0,0185 0,3453 0,0324 0,287 

Mo 0,00271 0,00267 <0,001 0,00152 <0,001 0,00191 <0,001 <0,001 <0,001 0,0909 

Ni <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,00602 0,00431 0,0083 

Al 0,051 0,0378 0,0341 0,0314 0,0339 0,0425 0,0335 0,0316 0,0282 0,0284 

Co 0,00175 0,00256 0,00288 0,00313 0,00239 0,00266 0,0032 0,00394 0,00234 0,00319 

Cu 0,0129 0,0105 0,0117 0,00976 0,0155 0,0108 0,0108 0,0174 0,0155 0,0148 

Nb 0,0048 0,00481 0,00226 0,00508 0,00313 0,00331 0,0018 <0,0005 <0,0005 <0,0005 

Ti 0,0473 0,0457 0,0144 0,0458 0,0015 0,0431 0,0109 0,00188 0,00187 0,0189 

V 0,0028 0,0025 0,00145 0,00321 0,0019 0,00141 0,00094 0,0023 <0,0005 0,00224 

W <0,01 <0,01 0,0119 <0,01 0,0143 <0,01 0,0158 0,0134 <0,01 <0,01 

Pb 0,00213 0,00168 0,00386 0,00247 0,00269 0,00259 0,00439 0,00867 0,005 0,00613 

Sn <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,00114 0,001 0,00109 0,00119 <0,001 <0,001 

B <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 

Ca <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,00271 0,00224 0,00203 

Zr 0,00187 0,00159 0,00369 0,00355 0,00353 0,00331 0,00354 0,00289 0,00394 0,0029 

Zn >0,02 >0,02 0,0009 0,00963 0,0006 0,0116 0,00077 0,00358 0,00113 0,00499 

Bi 0,0135 0,0131 0,013 0,0125 0,0128 0,0135 0,0142 0,0135 0,0124 0,014 

As <0,001 <0,001 0,00105 <0,001 0,00143 <0,001 0,00118 0,00125 0,00265 0,00112 

Se 0,0095 0,00893 0,0115 0,0108 0,0107 0,0105 0,0124 0,0111 0,00904 0,0106 

Sb 0,00503 0,00424 <0,003 <0,003 <0,003 0,00332 0,00435 <0,003 0,00381 <0,003 

Ta 0,0115 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,0482 <0,005 <0,005 0,014 0,0492 

N 27 ppm 14 ppm 22 ppm 0,0019 36 ppm 0,0025 0,002 35 ppm 
 

22 ppm 

Fonte: Produção do próprio autor 

 

4.3. Ensaios Mecânicos 

 

4.3.1. Ensaios de tração 

 

A Tabela 3 e as Figuras 41, 42, 43 e 44 mostram as principais propriedades mecânicas 

obtidas a partir dos ensaios de tração. 

Na Tabela 3, RT refere-se ao limite de resistência à tração, LE refere-se à tensão limite 

de escoamento, ε% refere-se à porcentagem de alongamento, E refere-se ao módulo de 

elasticidade ou Young e Ur refere-se ao módulo de resiliência. 
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Tabela 3. Propriedades mecânicas dos 10 aços estudados 

Aços RT (MPa) LE (MPa) ε% E (GPa) Ur (KPa) 

ARC_IF180 266,37 ± 12 166,34 ± 8,2 50,43 ± 1,9 206,53 ± 10 67,05 ± 5,01 

ARC_IF200 270,72 ± 6,4 167,18 ± 8,02 55,16 ± 0,06 209,11 ± 34 67,28 ± 4,6 

ARC_BH220 313,38 ± 1,2 193,68 ± 2,03 46,16 ± 2,2 218,26 ± 23 86,80 ± 11 

PEUG_IF200 333,85 ± 1,1 210,15 ± 3,8 48,88 ± 0,6 185,55 ± 17 119,83 ± 5,6 

ARC_LC200 310,11 ± 0,9 214,12 ± 2,9 46,29 ± 2,6 198,84 ± 0 118,59 ± 0 

PEUG_P220 403,05 ± 1,8 262,17 ± 2,5 42,37 ± 1,6 198,69 ± 25 175,16 ± 25 

PEUG_BH220 386,89 ± 5,8 274,05 ± 1,2 39,73 ± 2,2 197,58 ± 10 190,31 ± 8,7 

ARC_DP600 669,66 ± 0,08 421,02 ± 8,4 31,95 ± 1,9 200,47 ± 13 442,79 ± 13 

Docol_DL800 932,48 ± 4,4 560,49 ± 78 14,67 ± 2,3 189,25 ± 2,2 841,61 ± 24 

ARC_DP780 864,43 ± 31 604,90 ± 1,9 23,73 ± 3,3 204,45 ± 1,02 894,83 ± 1,02 

Fonte: Produção do próprio autor 
 

Nota-se na Tabela 3 que os 3 últimos aços, bifásicos (ARC_DP600, ARC_DP780 e 

Docol_DL800), os quais apresentam maiores valores de resistência, são os que possuem as 

maiores porcentagens em peso de carbono se comparados aos demais aços estudados (Tabela 

2). De acordo com esses resultados, espera-se que os valores de springback ocorram na ordem 

crescente seguindo a mesma ordem dos valores de tensão limite de escoamento. 

Comparando-se as Figuras 41, 42 e 43 nota-se que os valores do módulo de resiliência 

seguem a mesma ordem de aumento com relação aos valores de tensão limite de escoamento e 

de resistência. Portanto, quanto maior a resistência desses aços, maior o módulo de resiliência 

e menor a percentual de alongamento.  

A Figura 44 apresenta os valores de módulo de Young, os quais correspondem aos 

esperados de acordo com os já conhecidos pela literatura, ao redor de 200 MPa.  
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Figura 41. Valores de tensão limite de escoamento (LE) - Yield strength e limite de resistência 

à tração (RT)- Tensile strength com o desvio padrão para cada um dos 10 aços estudados 

 
Fonte: Produção do próprio autor 

 

Figura 42. Valores de módulo de resilência (Ur) com o desvio padrão para os 10 aços 

estudados 

 
Fonte: Produção do próprio autor 
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Figura 43. Valores de percentual de alongamento com o desvio padrão para os 10 aços 

estudados 

 
Fonte: Produção do próprio autor 

 

Figura 44. Valores de módulo de Young e respectivo desvio padrão para os 10 aços estudados 

  
Fonte: Produção do próprio autor 
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4.3.2 Ensaios de Microdureza Vickers 

 

Os ensaios de microdureza Vickers foram realizados somente antes do ensaio de 

dobramento mecânico e seus valores, apresentados na Figura 45, foram medidos ao longo da 

região da superfície externa das amostras de aço. Nota-se que os valores de dureza se tornam 

maiores na medida em que se aumenta o teor de carbono nos aços. 

 

Figura 45. Microdureza Vickers, HV 0.5 kgf de carga e espaçamento de 1 mm. 5 pontos de 

medição por amostra 

 
Fonte: Produção do próprio autor 

 

4.3.3. Ensaios de dobramento 

 

4.3.3.1. Ensaios de dobramento ao ar – Air bending tests 

 

As Tabelas 4 e 5 apresentam os valores finais dos ângulos internos de dobramento após 

a finalização do ensaio mecânico, mensurados desde 0 segundos até 96 horas após o alívio das 

tensões, partindo-se do ângulo inicial escolhido de dobramento. A ordem dos aços nas tabelas 

seguem valores crescentes de ângulos. 

Nota-se, que como já esperado de acordo com a literatura e de acordo com trabalhos 

anteriores já realizados pelo mesmo grupo de pesquisa, que os valores desses ângulos 
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aumentam de acordo com o grau de resistência e resiliência dos materiais. E valores 

intermediários sofrem influência da percentual de alongamento dos aços. 

 

Tabela 4. Ângulos de dobramento interno desde 0 segundos até 96 horas após o alívio de 

tensões, em função do ângulo inicial escolhido de 30° e seus respectivos valores de desvio 

padrão 

30° 

Aços 0 s 20 s 24 h 48 h 72 h 96 h 

ARC_IF180 29,48 ± 0,77 34,01 ± 0,2 34,27 ± 0,12 34,32 ± 0,09 34,33 ± 0,12 34,3 ± 0,14 

ARC_IF200 30 ± 0,36 34,36 ± 0,78 34,48 ± 0,72 34,81 ± 0,75 35,19 ± 0,82 35,18 ± 0,72 

ARC_LC200 29,67 ± 0,37 34,82 ± 0,81 35,6 ± 0,53 35,6 ± 0,44 35,71 ± 0,46 35,78 ± 0,44 

ARC_BH220 29,49 ± 1 35,19 ± 0,16 35,55 ± 0,07 35,61 ± 0,17 35,67 ± 0,19 35,67 ± 0,09 

PEUG_IF200 30 ± 0,18 36,79 ± 0,09 37,25 ± 0,19 37,3 ± 0,19 37,97 ± 0,16 37,9 ± 0,15 

PEUG_P220 29,83 ± 0,19 36,9 ± 1 37,7 ± 0,97 37,72 ± 1 37,88 ± 1 37,92 ± 1,1 

PEUG_BH220 29,72 ± 0,43 37,74 ± 0,91 38,4 ± 1 39,08 ± 1 39,22 ± 0,93 39,2 ± 0,97 

ARC_DP600 30,2 ± 1,86 41,58 ± 0,62 42,29 ± 0,69 42,3 ± 0,68 42,31 ± 0,75 42,32 ± 0,68 

Docol_DL800 30,18 ± 0,24 43,74 ± 0,5 43,76 ± 0,4 44 ± 0,24 43,94 ± 0,22 43,87 ± 0,16 

ARC_DP780 29,88 ± 0,73 47,14 ± 0,34 49,07 ± 0,88 50,34 ± 1,9 50,47 ± 1,84 50,65 ± 1,8 

Fonte: Produção do próprio autor 

 

Tabela 5. Ângulos de dobramento interno desde 0 segundos até 96 horas após o alívio de 

tensões, em função do ângulo inicial escolhido de 90° e seus respectivos valores de desvio 

padrão. 

90° 

Aços 0 s 20 s 24 h 48 h 72 h 96 h 

ARC_IF180 88,85 ± 0,71 91,07 ± 0,69 91,05 ± 0,76 91,23 ± 0,72 91,37 ± 0,77 91,34 ± 0,71 

ARC_IF200 89,33 ± 1,5 92,07 ± 0,31 92,2 ± 0,1 92,15 ± 0,06 92,13 ± 0,06 92,15 ± 0,13 

ARC_BH220 89 ± 0,44 93,24 ± 0,79 93,8 ± 0,85 93,8 ± 0,81 94,74 ± 0,85 94,7 ± 0,72 

ARC_LC200 88,33 ± 0,73 94,66 ± 0,41 94,82 ± 0,5 95,29 ± 0,29 95,27 ± 0,33 95,29 ± 0,36 

PEUG_IF200 89,3 ± 1,1 94,9 ± 0,79 95,08 ± 0,57 95,12 ± 054 95,26 ± 0,59 95,27 ± 0,58 

PEUG_P220 88,66 ± 0,77 95,45 ± 1,9 95,51 ± 1,8 95,49 ± 1,9 95,57 ± 1,8 95,63 ± 1,6 

PEUG_BH220 90,16 ± 0,91 96,52 ± 0,08 96,63 ± 1,1 96,63 ± 1,16 96,63 ± 1,2 96,65 ± 1 

ARC_DP600 89,01 ± 1,4 98,56 ± 0,96 98,8 ± 0,12 98,81 ± 0,27 98,91 ± 0,27 98,93 ± 0,26 

Docol_DL800 88,91 ± 0,63 103,01 ± 0,72 103,97 ± 0,49 104,04 ± 0,46 104,09 ± 0,43 104,08 ± 0,42 

ARC_DP780 88,62 ± 0,99 104,9 ± 0,29 105,02 ± 0,4 105,27 ± 0,45 105,29 ± 0,44 105,32 ± 0,44 

Fonte: Produção do próprio autor 
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4.3.3.2. Ensaios por simulação 

 

4.3.3.2.1. Previsão de retorno elástico pela modelagem de Gardiner 

 

De acordo com a previsão do efeito springback pela modelagem de Gardiner, descrita 

em Sollac e Cetim (1994), obtiveram-se os resultados presentes na Figura 46 e dos 10 aços 

estudados, 7 apresentaram os valores medidos para springback (pontos azuis) seguindo a 

mesma tendência dos valores teóricos calculados (linha vermelha). Tais valores foram obtidos 

a partir das Equações 8 e 9, já apresentadas anteriormente, sendo que de acordo com a tais 

equações, a linha vermelha corresponde aos valores resultantes da razão 
r𝑚

r′𝑚
 , a qual refere-se 

ao springback teoricamente calculado pela modelagem de Gardiner. E os pontos azuis 

correspondem aos valores resultantes da razão 
Ɵ

Ɵ0
 , a qual refere-se ao springback obtido 

experimentalmente a partir do dobramento mecânico a 30°, onde rm é  o raio interior da linha 

neutra antes do springback,  r’m  é o raio interior da linha neutra após o springback; Ɵ e Ɵ0 

são os ângulos experimentais para o dobramento final e inicial respectivamente. As duas 

razões correspondem a valores de K teórico (calcule) e K experimental (mesure). O valor de 

K é obtido pela relação: K = 
Ɵ

Ɵ0
 = 

r𝑚

r′𝑚
. 

Tal modelagem foi realizada somente em comparação com os resultados experimentais 

obtidos a partir do dobramento mecânico a 30°, uma vez que para esse valor de ângulo inicial 

de dobramento, o valor de ri é conhecido (Figura 38). Tal valor coincide com o raio do punção 

(6 mm) para o dobramento a 30°, sendo que a folha de metal chega a quase tocar em toda a 

extensão longitudinal do punção quando o ângulo de 30° é atingido. 

 Os três aços que se distanciaram dos valores calculados foram: ARC_DP600, 

Docol_DL800 e DP_780. E são exatamente esses 3 aços que apresentaram maiores valores de 

resistência e de resiliência de acordo com as Figuras 41 e 42.  
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Figura 46. Previsão do retorno elástico a partir da Modelagem de Gardiner, onde a linha 

vermelha corresponde à fórmula de Gardiner representando os valores teóricos e os pontos em 

azul são os valores experimentais para um dobramento realizado a 30° 

 
Fonte: Produção do próprio autor 

 

4.3.3.2.2. Simulação por Método de Elementos finitos (MEF) 

 

Os resultados em 3D a seguir são referentes ao aço ARC_BH220, somente para ilustração 

sobre o resultado na deformação plástica equivalente (PEEQ) após a conformação e 

subsequente efeito springback. Para todas as análises com base em elementos finitos, foi 

utilizado o modelo em 2D, uma vez que o modelo 3D não possui uma malha de elementos 

finitos suficiente sobre a espessura do material, diminuindo a precisão no cálculo das 

deformações e constantes. Já o modelo 2D possui uma malha bem maior de elementos finitos 

sobre a espessura, aumentando a precisão dos resultados. Portanto, nesse tipo de modelagem 

utilizado, ao se trabalhar com 1 dimensão a menos, ganha-se em malha de elementos finitos 

ao longo da espessura. E a análise ao longo da espessura é fundamental para o estudo do 

efeito springback.  

A Figura 47 de (a) até (e) mostra todos os estágios da simulação do ensaio de dobramento 

de 3 pontos ao ar, desde a colocação da amostra de aço entre o punção e o suporte, 

acontecendo a descida do punção até alcançar o ângulo interno de dobramento de 30° e 
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subsequente subida do punção e efeito springback.  A Figura 48 de (a) até (c) mostram a folha 

de aço após passar pelo efeito springback, sendo que (a) apresenta o perfil da amostra, (b) 

apresenta a superfície interna da amostra com relação ao perfil de dobramento e (c) apresenta 

a superfície externa da amostra de aço com relação ao perfil de dobramento. 

 

Figura 47. Estágios do dobramento de três pontos ao ar em folha de metal. Simulação 

realizada no ABAQUS, modelo isotrópico para o aço ARC_BH220 dobrado à 30°. 

  
                                                            

  
                                                                          

      
Fonte: Produção do próprio autor 
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Figura 48. Superfícies em 3D da amostra após dobramento de três pontos ao ar e efeito 

springback obtidas com simulação por elementos finitos. Simulação realizada no ABAQUS, 

modelo isotrópico, para o aço ARC_BH220 dobrado à 30°.       

 
  

 
Fonte: Produção do próprio autor 
 

Foram simulados os ensaios de dobramento escolhendo-se 30° e 90° como ângulos iniciais 

de dobramento para os 10 aços estudados. 

 

4.3.3.2.2.1. Validação do Método de Elementos Finitos 

 

A modelagem criada com elementos finitos foi validada por meio da comparação entre as 

curvas de Força (kN) x deslocamento (mm) entre os resultados de dobramento experimentais 

e teóricos, de acordo com os exemplos das Figuras 49a ,49b, 51a e 51b. No caso dos 

resultados teóricos, na Figura 49b e 51b, observa-se um gráfico de Força x tempo, uma vez 

que o deslocamento em mm sofrido pelo punção foi transformado em tempo na modelagem 

por elementos finitos. As medições dos ângulos de springback foram realizadas por meio do 

software ImageJ e comparadas com os resultados experimentais, como se segue nos exemplos 

das Figuras 50a, 50b, 52a e 52b. Na Figura 50a e 52a, observa-se a utilização da ferramenta 

a 

b c 
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“ângulo” no Image J. Na Figura 50b e 52b, estão todos os valores de ângulo medidos com o 

Image J e ao lado, há uma foto obtida com o aplicativo LaserLevel para mostrar uma 

comparação entre a precisão do aplicativo e do ImageJ.  

 

Figura 49. Em (a): curva de Força (kN) x deslocamento (mm) proveniente do ensaio 

experimental. Em (b): Curva de Força x tempo proveniente da simulação. ARC_BH220 

dobrado a 30°. 

 

 
Fonte: Produção do próprio autor 

 a 

 b 
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Figura 50. Em (a): exemplo de medição do ângulo de springback obtido por MEF em 

ABAQUS validada com ImageJ. Em (b): comparação entre a precisão obtida pelo aplicativo 

LaserLevel e as respectivas medições pelo ImageJ na plataforma do Excel para a amostra 

dobrada experimentalmente. Aço ARC_BH220 dobrado à 30°. 

 

Fonte: Produção do próprio autor 
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Figura 51. Em (a): curva de Força (kN) x deslocamento (mm) proveniente do ensaio 

experimental. Em (b): Curva de Força x tempo proveniente da simulação. ARC_DP780 

dobrado a 30°. 

 

 
Fonte: Produção do próprio autor 
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Figura 52. Em (a): exemplo de medição do ângulo de springback obtido por MEF em 

ABAQUS validada com ImageJ. Em (b): comparação entre a precisão obtida pelo aplicativo 

LaserLevel e as respectivas medições pelo ImageJ na plataforma do Excel para a amostra 

dobrada experimentalmente. Aço ARC_DP780 dobrado à 30°. 

 

 
Fonte: Produção do próprio autor 

 

 a 

 b 



119 

 

 

 

A Figura 53 a seguir mostra uma comparação entre os valores experimentais de ângulos de 

springback obtidos por meio do ensaio de dobramento de três pontos ao ar e os valores 

obtidos por meio de MEF. Nota-se que diferentemente da simulação feita pela modelização 

matemática de Gardiner (Figura 46), nesse último caso, não houve uma variação significativa 

entre os valores experimentais e teóricos, indicando que a simulação por elementos finitos foi 

mais próxima da realidade. Como já esperado, os valores de springback foram mais altos para 

os tratamentos realizados a 30°, uma vez que para um dobramento realizado em um ângulo 

mais fechado (30°) demanda uma maior quantidade de tensão, resultando em maior 

quantidade de tensão residual elástica e consequentemente, maior efeito springback. Também, 

de acordo com o esperado, os valores de springback aumentam na mesma ordem crescente 

para os valores de resistência dos aços, provando que aços mais resistentes acumulam maior 

quantidade de energia residual elástica durante o dobramento. 

 

Figura 53. Comparação entre os valores de ângulos de springback experimentais e teóricos 

para os dobramentos realizados a 30° e 90° 

 
Fonte: Produção do próprio autor 
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 A seguir, da Figura 54 à 63, estão apresentados os resultados fornecidos pelo ABAQUS 

para tensão de Von Mises em Pa (S, Mises) e deformação plástica equivalente (PEEQ), com 

relação à 75% em torno da média, após o efeito springback, para as amostras submetidas ao 

dobramento com ângulo interno inicial de 30°. 

 

Figura 54. (a) Valores de Tensão de Von Mises; (b) Valores de Deformação Plástica 

Equivalente. Aço ARC_IF180 após dobramento mecânico a 30° e subseqüente springback 

                                        
Fonte: Produção do próprio autor 

 

Figura 55. (a) Valores de Tensão de Von Mises; (b) Valores de Deformação Plástica 

Equivalente. Aço ARC_IF200 após dobramento mecânico a 30° e subseqüente springback 

  
Fonte: Produção do próprio autor                              
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Figura 56. (a) Valores de Tensão de Von Mises; (b) Valores de Deformação Plástica 

Equivalente. Aço ARC_BH220 após dobramento mecânico a 30° e subseqüente springback 

  
Fonte: Produção do próprio autor  

                            

Figura 57. (a) Valores de Tensão de Von Mises; (b) Valores de Deformação Plástica 

Equivalente. Aço ARC_LC200 após dobramento mecânico a 30° e subseqüente springback                         

  
Fonte: Produção do próprio autor  
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Figura 58. (a) Valores de Tensão de Von Mises; (b) Valores de Deformação Plástica 

Equivalente. Aço PEUG_IF200 após dobramento mecânico a 30° e subseqüente springback 

  
Fonte: Produção do próprio autor  
 

Figura 59. (a) Valores de Tensão de Von Mises; (b) Valores de Deformação Plástica 

Equivalente. Aço PEUG_P220 após dobramento mecânico a 30° e subseqüente springback 

  
Fonte: Produção do próprio autor  
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Figura 60. (a) Valores de PEUG_BH220 após dobramento mecânico a 30° e subseqüente 

springback 

  
Fonte: Produção do próprio autor 
 

Figura 61. (a) Valores de Tensão de Von Mises; (b) Valores de Deformação Plástica 

Equivalente. Aço ARC_DP600 após dobramento mecânico a 30° e subseqüente springback 

  
Fonte: Produção do próprio autor 
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Figura 62. (a) Valores de Tensão de Von Mises; (b) Valores de Deformação Plástica 

Equivalente. Aço Docol_DL800 após dobramento mecânico a 30° e subseqüente springback 

  
Fonte: Produção do próprio autor 
 

Figura 63. (a) Valores de Tensão de Von Mises; (b) Valores de Deformação Plástica 

Equivalente. Aço ARC_DP780 após dobramento mecânico a 30° e subseqüente springback 

  
Fonte: Produção do próprio autor 
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- Analisando-se a linha neutra, tem-se 3 conjuntos de respostas dos materiais seguindo 

uma ordem crescente com relação à tensão de Von Mises: 

 

1° conjunto: São os aços que, na região da linha neutra, apresentaram uma linha 

contínua laranja-avermelhada nesta mesma região com valores intermediários de tensão de 

Von Mises quando comparados com os demais conjuntos, variando de 1,059e
+8

 a 1,216e
+8

 Pa. 

Ainda na região da linha neutra, tais materiais resultaram em valores mais altos de 

deformação plástica relativamente, variando de 1,173e
-2

 até 1,351e
-2

. São os 3 aços a seguir: 

ARC_IF180, ARC_IF200 e ARC_BH220. 

Para esses aços, observa-se que após o alívio das cargas do ensaio de dobramento, as 

maiores tensões observadas são as tensões de tração (superfície externa – coloração 

vermelha), seguida das tensões de compressão (superfície interna – amarela) e a região na 

linha neutra (núcleo – coloração verde) apresentando uma deformação média. 

No 1° conjunto, os grãos se mantiveram mais deformados que nos demais conjuntos 

mesmo após o alívio de tensões, significando que são menos resilientes dentre os aços 

estudados e tal afirmação é comprovada pelos resultados dos ensaios de tração, 

consequentemente, tais materiais apresentam menores taxas de springback. 

 

2° conjunto: são os aços que, na região da linha neutra, apresentaram descontinuidade 

na camada laranja-avermelhada e valores mais baixos nesta mesma região para tensão de Von 

Mises quando comparados com os demais conjuntos, variando de 1,175e
+7

 a 1,591e
+7

 Pa. 

Ainda na região da linha neutra, após o alívio das cargas, tais materiais resultaram em valores 

de deformação plástica de 0 Pa, mostrando tal região inalterada pela deformação, com 

exceção da porção mais alta do braço, que apresentou uma deformação média na região do 

núcleo. São os 4 aços a seguir: ARC_LC200, PEUG_IF200, PEUG_P220, PEUG_BH220.  

O 2° conjunto representa os materiais de resiliência intermediária e de taxas 

intermediárias de springback. 

 

3° conjunto: São os aços que, na região da linha neutra, apresentaram uma linha 

contínua laranja-avermelhada nesta mesma região com valores mais altos de tensão de Von 

Mises quando comparados com os demais conjuntos, variando de 2,702e
+8

 a 5,837e
+8

 Pa. 

Ainda na região da linha neutra, tais materiais resultaram em valores intermediários de 
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deformação plástica relativamente, variando de 7,173e
-3

 a 1,172e
-2

. São os 3 aços a seguir: 

ARC_DP600, Docol_DL800 e ARC_DP780. 

Esses aços se deformaram intensamente na superfície e no núcleo (linha neutra) 

apresentaram uma mínima deformação, quase nula, por toda a extensão do braço. Isso pode 

ajudar a explicar o alto efeito springback, uma vez que o material se mostrou praticamente 

inalterado na região da linha neutra, devido a um maior retorno elástico dos grãos durante o 

alívio de cargas. Além disso, também deve ser considerado que esses materiais possuem um 

limite de escoamento mais elevado, sendo necessário uma quantidade maior de tensão para 

provocar a deformação plástica durante o início do ensaio de dobramento, resultando assim, 

em maior energia residual elástica e consequentemente, maior efeito springback 

O 3° conjunto é formado pelos aços mais resilientes dentre os estudados e 

consequentemente, apresentaram maiores valores de springback effect, indicando que 

absorveram maior quantidade de energia na deformação elástica e a liberaram após o 

dobramento, sem se deformarem plasticamente como os demais, para esta região da linha 

neutra. 

 

- Mantendo-se a ordem dos conjuntos obtida pela análise dos valores crescentes da 

tensão de Von Mises na região da linha neutra, verifica-se agora os valores de deformação 

plástica equivalente na região da superfície externa das amostras de aço, região a qual foi 

submetida às forças de tração: 

 

1° conjunto: São os aços que apresentaram valores intermediários de tensão de Von 

Mises e também valores intermediários de deformação plástica na região da superfície 

externa, variando de 4,302e
-2

 a 7,429e
-2

. 

 

2° conjunto: São os aços que apresentaram os menores valores de tensão de Von Mises 

e também os menores valores de deformação plástica na região da superfície externa, 

variando de 3,284e
-2

 a 3,812e
-2

. 
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3° conjunto: São os aços que apresentaram os maiores valores de tensão de Von Mises e 

também os maiores valores de deformação plástica na região da superfície externa, variando 

de 7,890e
-2

 a 1,289e
-1

. 

 

Nota-se que para todos os aços, os valores de deformação plástica nas regiões da 

superfície inferior e superior foram mais elevados que a deformação na região da linha neutra, 

indicando que as regiões inferior e superior, submetidas respectivamente às forças de 

compressão e tração, são as regiões mais afetadas quando submetidas ao ensaio de 

dobramento mecânico.  

No 2° e 3° conjuntos, os valores de deformação plástica tanto para a região da superfície 

externa como da interna, foram praticamente iguais, em cada um dos aços analisados. Já no 1° 

conjunto, os valores da deformação plástica para a região da superfície externa foram mais 

elevados que para a superfície interna. Portanto, para esse conjunto formado pelos aços de 

menor resiliência, observa-se que a superfície externa submetida às forças de tração é a mais 

afetada pelo dobramento. 

Todos os 10 aços apresentaram menores valores para deformação plástica na região da 

linha neutra se comparada com as regiões das superfícies inferior e superior. E nesta mesma 

região da linha neutra, os valores para tensão de Von Mises foram maiores se comparados 

com as superfícies inferior e superior. Portanto, a região de menor deformação plástica 

apresentou maior tensão de Von Mises.  

Com relação à deformação plástica, faz-se necessário considerar que essa análise foi 

feita após o retorno elástico e conclui-se que após o alívio das tensões externas, a região não 

deformada plasticamente realizou esforços para retornar à situação inicial, devido às tensões 

residuais elásticas, ou seja, tensões internas acumuladas que foram liberadas, causando o 

efeito springback. 

Com relação à Tensão de Von Mises, é necessário saber que essa tensão representa a 

combinação das tensões principais no material pré-existentes ao escoamento, o qual se inicia 

quando tal combinação atinge o valor da tensão limite de escoamento. Além disso, sabe-se 

que essa tensão de Von Mises não faz distinção entre as tensões de compressão e tração. Uma 

vez que tal análise está sendo feita após o retorno elástico, as tensões de Von Mises 

visualizadas nas figuras representam a combinação das tensões principais resultantes no 

material após sua deformação e alívio de cargas. Verifica-se que as regiões menos afetadas 
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pela deformação plástica, após o dobramento, passaram a possuir maiores valores de tensão 

de Von Mises, indicando que quanto maior o valor da tensão de Von Mises na linha neutra do 

material, maior o escoamento que o material sofreu e então, maior foi a liberação da energia 

residual elástica no interior da espessura da amostra e maior a deformação na sua superfície. 

Dessa forma, pode-se dizer que nessa região da linha neutra, os maiores valores de tensão de 

Von Mises representam a maior quantidade de tensão residual elástica nesta mesma região, a 

qual é a responsável pelo efeito springback. 

Já ao analisar as superfícies interna e externa, verifica-se que os valores de deformação 

plástica são mais altos se comparados com a região da linha neutra e consequentemente, os 

valores resultantes das tensões principais após o dobramento é menor, apresentando menores 

valores de tensão de Von Mises. O reticulado cristalino dessas regiões por se deformar 

plasticamente, apresentou uma quantidade menor de tensão residual elástica, resultando assim 

em menores valores de combinação de tensões principais, ou seja, Von Mises.  

Somando-se as observações para as duas análises anteriores, relacionadas às regiões da 

linha neutra e da superfície interna, conclui-se que a taxa de deformação plástica está 

intimamente relacionada com a tensão de Von Mises, uma vez que a menor ou maior 

deformação plástica no material resulta em menor ou maior tensão residual elástica, a qual 

entrará no cálculo da tensão de Von Mises.  

Conclui-se também, com base em gráficos anteriores mostrando as taxas de springback, 

que a tensão de Von Mises está relacionada com a resiliência dos materiais, uma vez que os 

aços de maior resiliência e de maior efeito springback, foram os que também apresentaram as 

maiores tensões de Von Mises. São os aços do 3° conjunto. Já os aços de menor resiliência e 

de menor efeito springback, apresentaram valores intermediários de tensões de Von Mises 

(aços do 2° conjunto). Por sua vez, os materiais com springback e resiliência intermediários 

apresentaram as menores tensões de Von Mises (aços do 1° conjunto). Essa falta de 

proporcionalidade direta entre springback, resiliência e tensão de Von Mises para os aços do 

1° e 2° conjuntos pode ser explicada pela influência de um outro fator, o comportamento 

microestrutural da região da linha neutra. Como essa região se manteve não deformada em 

praticamente toda sua extensão (região azul) para os aços do 2° conjunto, eles tiveram mais 

condições de deformarem elasticamente que os aços do 1° conjunto, resultando em maior 

springback. Portanto, no caso dos aços do 2° conjunto, os quais apresentam menores tensões 

de Von Mises, o que significa menor tensão residual elástica e consequentemente espera-se 
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um menor springback, a taxa de retorno elástico acabou sendo superior ao dos aços do 1° 

conjunto, tendo sido influenciada pelo comportamento da linha neutra, a qual devido à sua 

capacidade de retornar à situação inicial, voltando a ter grãos não deformados, foi a 

responsável pela maior quantidade de deformação elástica no material. 

Ao se comparar os aços do 2° e 3° conjuntos, que são os conjuntos de maior efeito 

springback, respectivamente, nota-se que embora o comportamento da linha neutra para os 

dois conjuntos sejam semelhantes ao apresentarem tal região inalterada pela deformação 

plástica, há uma diferença com relação a homogeneidade de propagação dessa linha, uma vez 

que nos aços do 2° conjunto, a parte mais alta do braço se mostrou tendo uma deformação 

média (região verde), indicando que a liberação de tensões durante o springback para esses 

materiais não se deu de forma totalmente homogênea, prejudicando o retorno elástico. Já para 

os aços do 3° conjunto, há uma homogeneidade na dissipação das tensões internas residuais 

elásticas por toda a extensão da amostra, uma vez que nas figuras nota-se a região da linha 

neutra com colocaração azul por todo o braço da amostra, sem interrupções. 

Conclui-se que o efeito springback está diretamente relacionado com o comportamento 

da deformação na região da linha neutra do material, uma vez que essa região por se deformar 

menos que as regiões das superfícies interna e externa, se torna a responsável pela deformação 

elástica que o material apresenta após o dobramento mecânico e portanto, a responsável pela 

liberação das energias internas residuais que são a força motriz do efeito springback. 

De acordo com o Quadro 8, observa-se que os aços do 1° conjunto são materiais que 

possuem um comportamento isotrópico pois houve uma dispersão da tensão plástica por toda 

a amostra desde a região da linha neutra até a superfície. Já o 3° conjunto não apresentou uma 

dispersão da tensão plástica por todo o material, visto que a linha neutra permaneceu 

praticamente não deformada, indicando um comportamento altamente anisotrópico. No caso 

dos aços do 2° conjunto, as taxa de deformação são as menores e o esperado seria um alto 

valor de springback, porém o comportamento quase anisotrópico resultou em duas distintas 

regiões ao longo da extensão da amostra e tal liberação de forma irregular das tensões 

residuais elásticas foi o fator limitante para diminuir o valor do springback. Nesse último 

caso, o valor de springback dependeu do comportamento de distribuição da deformação. 

Portanto, os três fatores principais que podem ser analisados para prever o efeito 

springback são: 1 – nível da tensão de Von Mises, 2 - quantidade de deformação plástica 

equivalente e 3 – comportamento da distribuição da deformação plástica equivalente.  
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Quadro 8. Previsão comparativa do efeito springback para os três conjuntos de aços 

analisando a tensão de Von Mises (S, Mises) e a deformação plástica equivalente (PEEQ) na 

região da linha neutra 

Previsão do efeito springback analisando a região da linha neutra 

Aços 1° Conjunto 2° Conjunto 3° Conjunto 

Média de S, 

Mises (Pa) 
1,137e

+8
 1,383e

+7
 4,269e

+8
 

Interpretação 

valor intermediário de 

Mises indicando uma 

proximidade 

intermediária da tensão 

limite de escoamento no 

sentido da deformação 

reversa  

menor valor de Mises 

indicando baixa 

proximidade da tensão 

limite de escoamento no 

sentido da deformação 

reversa  

 

maior valor de Mises 

indicando maior 

proximidade da tensão 

limite de escoamento no 

sentido da deformação 

reversa  

 

O que se 

espera (1) 

springback 

intermediário 

a energia de 

descarregamento 

percorreu um pequeno 

trecho da zona elástica: 

baixo springback 

a energia de 

descarregamento percorreu 

toda a zona elástica no 

sentido reverso: alto 

springback 

Valores de 

PEEQ (média) 
1,262e

-2
 

região com 0 e região 

com 7,483e
-3

 
9,446e

-3
 

Interpretação 

 

maior valor de PEEQ 

indicando dissipação da 

energia residual elástica 

devido às maiores taxas 

de alongamento desses 

materiais 

 

embora o valor de PEEQ 

seja o menor, a 

distribuição não é 

homogênea, 

prejudicando a liberação 

de tensões 

 

menor valor de PEEQ 

indicando liberação da 

energia residual elástica 

Distribuição da 

PEEQ 

há deformação em toda 

a extensão 
2 regiões diferentes 

Quase não há deformação 

na região da linha neutra 

O que se 

espera (2) 

maior capacidade de 

alongamento, resulta 

num menor acúmulo de 

energia residual elástica 

e diminui a quantidade 

de springback 

capacidade de 

alongamento 

intermediária o que 

mantém latente parte 

energia residual elástica 

elevando ligeiramente a 

taxa de springback 

menor capacidade de 

alongamento mantendo 

latente uma grande 

quantidade de energia 

residual elástica elevando 

significativamente a taxa de 

springback 

Resultado na 

quantidade 

esperada de 

springback 

(1+2) 

menores taxas intermediário maiores taxas 

Fonte: Produção do próprio autor 
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A seguir, da Figura 64 à 73, estão apresentados os resultados fornecidos pelo ABAQUS 

para tensão de Von Mises em Pa (S, Mises) e deformação plástica equivalente em m (PEEQ), 

com relação à 75% em torno da média, após o efeito springback, para as amostras submetidas 

ao dobramento com ângulo interno inicial de 90°. 

 

Figura 64. (a) Valores de Tensão de Von Mises; (b) Valores de Deformação Plástica 

Equivalente. Aço ARC_IF180 após dobramento mecânico a 90° e subseqüente springback 

  
Fonte: Produção do próprio autor 
 

Figura 65. (a) Valores de Tensão de Von Mises; (b) Valores de Deformação Plástica 

Equivalente. Aço ARC_IF200 após dobramento mecânico a 90° e subseqüente springback 

  
Fonte: Produção do próprio autor 
 

a 

a 

b 

b 
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Figura 66. (a) Valores de Tensão de Von Mises; (b) Valores de Deformação Plástica 

Equivalente. Aço ARC_BH220 após dobramento mecânico a 90° e subseqüente springback 

  
Fonte: Produção do próprio autor 
 

Figura 67. (a) Valores de Tensão de Von Mises; (b) Valores de Deformação Plástica 

Equivalente. Aço ARC_LC200 após dobramento mecânico a 90° e subseqüente springback 

  
Fonte: Produção do próprio autor 
 

 

 

 

 

 

 

a 

a 

b 

b 
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Figura 68. (a) Valores de Tensão de Von Mises; (b) Valores de Deformação Plástica 

Equivalente. Aço PEUG_IF200 após dobramento mecânico a 90° e subseqüente springback 

  
Fonte: Produção do próprio autor 

 

Figura 69. (a) Valores de Tensão de Von Mises; (b) Valores de Deformação Plástica 

Equivalente. Aço PEUG_P220 após dobramento mecânico a 90° e subseqüente springback 

  
Fonte: Produção do próprio autor 
 

 

 

 

 

 

 

 

a 

a 

b 

b 
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Figura 70. (a) Valores de Tensão de Von Mises; (b) Valores de Deformação Plástica 

Equivalente. Aço PEUG_BH220 após dobramento mecânico a 90° e subseqüente springback 

  
Fonte: Produção do próprio autor 
 

Figura 71. (a) Valores de Tensão de Von Mises; (b) Valores de Deformação Plástica 

Equivalente. Aço ARC_DP600 após dobramento mecânico a 90° e subseqüente springback 

  
Fonte: Produção do próprio autor 
 

 

 

 

 

 

 

 

a 

a 

b 

b 
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Figura 72. (a) Valores de Tensão de Von Mises; (b) Valores de Deformação Plástica 

Equivalente. Aço Docol_DL800 após dobramento mecânico a 90° e subseqüente springback 

  
Fonte: Produção do próprio autor 

 

Figura 73. (a) Valores de Tensão de Von Mises; (b) Valores de Deformação Plástica 

Equivalente. Aço ARC_DP780 após dobramento mecânico a 90° e subseqüente springback 

  
Fonte: Produção do próprio autor 
 

Para os dobramentos realizados com ângulo interno inicial de 90°, os resultados do 

ABAQUS foram muito semelhantes aos dobramentos realizados com ângulo interno inicial de 

30°. Os valores de tensão de Von Mises e de deformação plástica equivalente são muito 

próximos aos obtidos para os resultados anteriores a 30°, como é possível observar nas 

Figuras de 54 à 63. 

a 

a 

b 

b 
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Dessa forma, as mesmas conclusões, referentes à formação dos conjuntos para os 

resultados anteriores a 30°, aplica-se para o dobramento a 90°. Novamente, é possível 

observar a formação de 3 distintos conjuntos de aços de acordo com suas respostas à tensão 

de Von Mises, deformação plástica, efeito springback e resiliência. 

A única diferença nota-se ao observar a extensão do braço atingida pelas tensões e 

deformações, uma vez que para os dobramentos realizados a 90°, essa extensão é menor visto 

que para esses tratamentos, foi necessária a aplicação de uma quantidade menor de tensão 

para se realizar o dobramento até alcançar o ângulo de 90° e assim, a área afetada pelas 

alterações microestruturais é menor do que para o dobramento a 30°. E como o esperado de 

acordo com a literatura e de acordo com o dobramento mecânico realizado 

experimentalmente, os tratamentos a 90º apresentaram menores valores de springback se 

comparados com os tratamentos a 30°. 

Para os dobramentos realizados a 30°, analisando-se o aço ARC_LC200 que obteve as 

menores taxas de deformação plástica tanto para a região da linha neutra como para as regiões 

das superfícies interna e externa (Figura 57) e o aço Docol_DL800 (Figura 62) que obteve a 

maiores taxas de deformação plástica para as regiões da superfícies interna e externa e maior 

taxa de deformação para a região da linha neutra se comparado com o aço ARC_LC200 e 

comparando-se os mesmos materiais com seus respectivos valores de energia de deformação 

por meio do gráfico de “strain energy” fornecido pelo ABAQUS, confirma-se o observado 

nos gráficos de PEEQ, uma vez que para o aço ARC_LC200, o valor da energia de 

deformação foi 0,020, sendo inferior ao Docol_DL800, o qual apresentou o valor 3,0 (Figuras 

74 e 75).  
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Figura 74. Gráfico gerado pelo ABAQUS mostrando a energia de deformação para o aço 

ARC_LC200 dobrado a 30° 

 
Fonte: Produção do próprio autor 
 

Figura 75. Gráfico gerado pelo ABAQUS mostrando a energia de deformação para o aço 

Docol_DL800 dobrado a 30° 

 
Fonte: Produção do próprio autor 
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4.3.4 Nanodureza 

 

Primeiramente, os ensaios de nanodureza foram feitos para todos os materiais antes do 

ensaio de dobramento, analisando a região ao longo da espessura dos aços no sentido da 

laminação, totalizando 10 análises. Após os ensaios de dobramento, todas as amostras foram 

analisadas no nanoindentador, totalizando 20 análises, sendo 10 para cada ângulo de 

dobramento inicial escolhido. 

De acordo com a Tabela 6, verifica-se que dos 10 aços analisados, 9 deles apresentaram 

um aumento nos valores de nanodureza após os ensaios mecânicos, indicando que o ensaio de 

dobramento de três pontos ao ar provocou o surgimento de mais discordâncias nas superfícies 

tracionada e comprimida das amostras, resultando no encruamento dos materiais na região 

analisada e devido a isso, apresentando uma maior dureza. Somente o aço PEUG_BH220 

mostrou uma pequena diminuição no valor de nanodureza após passar pelo dobramento 

mecânico. 

Comparando-se a nanodureza entre os materiais conformados à 30° e à 90°, nota-se que 

dos 10 aços estudados, 7 deles apresentaram um aumento na nanodureza quando o ângulo de 

dobramento foi mais severo, ou seja, 30°, o que mais uma vez indica que a conformação 

mecânica provoca discordâncias no material, o que faz aumentar a sua dureza. Somente os 

aços PEUG_P220, ARC_DP600 e ARC_DP780 foram os que apresentaram uma ligeira 

diminuição na nanodureza analisando-se os dobramentos de 90° à 30°, sendo que no caso dos 

dois últimos aços que são bifásicos, isso pode ser explicado pela sua alta capacidade de 

resiliência, propriedade esta capaz de fazer as discordâncias se redistribuírem novamente após 

o alívio de tensões, resultando em amostras um pouco menos encruadas, uma vez que o 

dobramento à 30° obrigou esses materiais a absorverem uma quantidade maior de energia que 

à 90°, tais materiais possuem uma maior quantidade de energia residual elástica para 

liberarem após o dobramento, causando uma ligeira diminuição na nanodureza. 
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Tabela 6. Valores de nanodureza em GPa, para a região ao longo da espessura, antes e após os 

ensaios mecânicos para os 10 aços estudados 

Aços 

Nanodureza (GPa) 

Antes do dobramento ao 

ar 

Após o dobramento ao ar 

90° 30° 

ARC_IF180 1,74 ± 0,11 1,74 ± 0,09 2,89 ± 0,32 

ARC_IF200 1,79 ± 0,28 1,79 ± 0,1 1,80 ± 0,08 

ARC_LC200 1,78 ± 0,1 1,81 ± 0,11 1,92 ± 0,05 

ARC_BH220 2,04 ± 0,08 2,07 ± 0,12 2,22 ± 0,13 

PEUG_IF200 1,73 ± 0,06 1,68 ± 0,11 3,32 ± 0,21 

PEUG_P220 1,99 ± 0,09 2,17 ± 0,11 2,09 ± 0,15 

PEUG_BH220 2,47 ± 0,11 2,22 ± 0,14 2,28 ± 0,17 

ARC_DP600 3,29 ± 0,11 3,48 ± 0,47 3,28 ± 0,25 

Docol_DL800 4,16 ± 0,26 4,31 ± 0,31 4,38 ± 0,31 

ARC_DP780 3,84 ± 0,23 4,03 ± 0,28 3,93 ± 0,61 
Fonte: Produção do próprio autor 
 

4.3.5 Microscopia óptica 

 

4.3.5.1 Microscopia óptica antes do ensaio de dobramento ao ar 

 

As Figuras de 76 a 80 apresentam as micrografias dos 10 aços estudados na condição 

como recebido. 

A Figura 76 é referente à microestrutura dos aços bifásicos (ARC_DP600 e 

ARC_DP780), onde é possível observar a presença de duas fases, sendo uma clara e outra 

escura. A fase clara é a matriz ferrítica e a fase escura são as ilhas de  martensita. Portanto, a 

maior resistência deste aço é devido à presença da fase martensítica, que é uma fase dura, 

localizada nos contornos de grãos da matriz ferrítica, dificultando a movimentação das 

discordâncias livres e aumentando a resistência do aço. 
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Figura 76. (a) ARC_DP600; (b) ARC_DP780. Aumento 200X. Nital 2% 

  
Fonte: Produção do próprio autor 
 

As Figuras 77 e 78 apresentam as micrografias dos aços com insterstícios livres 

(ARC_IF180, ARC_IF200 e PEUG_IF200) e do aço PEUG_P220. Este último, conforme 

observado na Tabela 2, possui um teor de carbono muito semelhante ao dos aços com 

interstícios livres, em torno de 0,002%, porém apresenta grãos mais refinados se comparado 

com os aços com interstícios livres. Tais aços apresentam a ferrita como sendo sua única fase. 

 

Figura 77. (a) ARC_IF180; (b) ARC_IF200. Aumento 200X. Nital 2% 

  
Fonte: Produção do próprio autor 
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Martensita 

Ferrita 

Martensita 



141 

 

 

 

Figura 78. (a) PEUG_IF200; (b) PEUG_P220. Aumento 200X. Nital 2% 

  
Fonte: Produção do próprio autor 
 

A Figura 79 apresenta um aço baixo carbono (ARC_LC200), possuindo em torno de 

0,024% de carbono em sua constituição de acordo com a Tabela 2 e na sequência, o aço 

endurecível após pintura (ARC_BH220), possuindo em torno de 0,0044% de carbono. Ambos 

os aços possuem a ferrita como única fase. O aço baixo carbono apresenta maior tamanho de 

grão. 

 

Figura 79. (a) ARC_LC200; (b) ARC_BH220. Aumento 200X. Nital 2% 

  
Fonte: Produção do próprio autor 
 

A Figura 80 apresenta a micrografia do aço endurecível após pintura (PEUG_BH220), o 

qual possui um teor de carbono em torno de 0,002% sendo tal valor muito semelhante aos 

aços com interstícios livres e possui a ferrita como única fase. Já o aço seguinte, 

Docol_DL800 apresenta um teor de carbono em torno de 0,15% sendo semelhante ao teor dos 

aços bifásicos anteriores e apresenta microestrutura bifásica, constituída por ferrita e 

a b 

a b 



142 

 

 

 

martensita. Nota-se que esse último aço possui uma microestrutura mais refinada que os 

outros aços bifásicos (ARC_DP780 e ARC_DP600). 

 

Figura 80. (a) PEUG_BH220; (b) Docol_DL800. Aumento 200X. Nital 2% 

  
Fonte: Produção do próprio autor 
 

4.3.5.2 Microscopia óptica após ensaios de dobramento ao ar 

 

Foram escolhidas as micrografias para os materiais conformados à 30°, que por ser o 

ângulo interno mais severo de dobramento utilizado neste trabalho, torna mais evidente a 

observação das alterações microestruturais após os ensaios mecânicos e subsequente efeito 

springback. (Figura 81 a 84). 

Observa-se que os aços bifásicos foram os que mais se apresentaram com um aspecto 

diferenciado em seus grãos. No caso desses aços, os grãos no material como recebido 

apresentavam uma tendência à circularidade, já após a conformação, os grãos apresentam-se 

alongados tendendo à uma direção específica, no sentido da laminação, uma vez que os 

materiais foram conformados no sentido da laminação, formando um aspecto visual como se 

fossem “linhas” ao longo da amostra. O aço Docol_DL800 se comportou de maneira 

semelhante ao outros aços bifásicos anteriores, uma vez que houve um realinhamento da fase 

escura. Já nos demais aços analisados, os quais possuem uma única fase ferrita em sua 

constituição, também observa-se essa tendência dos grãos em se alinharem na direção de 

laminação, em maior ou menor grau. 

 

 

 

a b 

Martensita 

Ferrita 
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Figura 81. Micrografias ópticas após o dobramento em 30°. (a) ARC_DP600; (b) 

ARC_DP780. Aumento 200X. Nital 2% 

  
Fonte: Produção do próprio autor 

 

Figura 82. Micrografias ópticas após o dobramento em 30°. (a) ARC_IF180; (b) ARC_IF200. 

Aumento 200X. Nital 2% 

  
Fonte: Produção do próprio autor 

 

Figura 83. Micrografias ópticas após o dobramento em 30°. (a) ARC_BH220; (b) 

PEUG_BH220. Aumento 200X. Nital 2% 

  
Fonte: Produção do próprio autor 
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Figura 84. Micrografias ópticas após o dobramento em 30°. (a) PEUG_P220; (b) 

Docol_DL800. Aumento 200X. Nital 2% 

  
Fonte: Produção do próprio autor 
 

4.3.6. Análises de difração de elétrons retroespalhados (EBSD) 

 

4.3.6.1 Estudo da textura por meio da evolução microestrutural 

 

4.3.6.1.1 Mapas de orientação cristalográfica 

 

Para as análises de EBSD após os ensaios de dobramento mecânico, escolheu-se estudar 

a microestrutura das amostras referentes ao 2° e ao 3° conjunto de aços submetidos ao 

dobramento mecânico de 30°, pois além de essa escolha auxiliar na busca de uma comparação 

mais efetiva devido ao contraste entre esses conjuntos em termos de tensão de Von Mises e 

deformação plástica equivalente, também era esperado que para esse grau mais severo do 

ângulo de dobramento, os efeitos microestruturais após a conformação mecânica fossem mais 

evidentes. 

Para determinação das orientações cristalográficas ao longo dos Índices de Miller (hkl), 

A Figura 85 seguinte foi utilizada para a construção do triângulo estereográfico padrão dos 

cristais cúbicos (Figura 86), sabendo-se que o plano escolhido pelo software Tango para a 

representação das direções nas análises de EBSD foi o <001>.  

Para os aços a seguir, estão plotados os mapas de orientação cristalográfica com a 

respectivo triângulo esterográfico padrão utilizado pelo software Tango nas análises de EBSD 

(Figura 87).  

a b 

Alongamento dos grãos 
Alinhamento 
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Para todas as Figuras de (88 a 92), (a) refere-se à superfície externa da amostra antes do 

dobramento; (b) refere-se à região ao longo da espessura antes do dobramento e (c) refere-se à 

região ao longo da espessura após o dobramento. A ordem dos seguintes aços obedeceu aos 

valores crescentes de efeito springback: ARC_LC200, PEUG_P220, PEUG_BH220, 

Docol_DL800, ARC_DP780, sendo que os 3 primeiros pertencem ao 2° conjunto e os 2 

últimos pertencem ao 3° conjunto de aços. 

 

Figura 85. Projeção estereográfica padrão 100 de um cristal cúbico. O plano 100 é 

considerado normal ao plano do papel. Em (a): representação de uma célula unitária cúbica no 

interior da projeção. Em (b): a projeção contém as direções cristalográficas básicas 

 
(a)                                                (b) 

 Fonte: Hill (1982) 

 

Figura 86. Triângulo estereográfico básico (110)-(111)-(100) para cristais cúbicos com 

relação ao pólo <100> 

 
Fonte: Hill (1982) 
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Para as Figuras (88 a 92) a seguir, considerar o seguinte triângulo estereográfico: 

 

Figura 87. Triângulo estereográfico básico obtido pelo software Tango nas análises de EBSD. 

Os Índices de Miller foram transformados em cores RGB. As cores representam a direção 

normal à superfície da amostra 

 
Fonte: Produção própria do autor 

 

Figura 88. Mapa de orientação cristalográfica para o aço ARC_LC200. (a) e (b) Superfície 

externa e região ao longo da espessura respectivamente antes do ensaio de dobramento. (c) 

região ao longo da espessura após o dobramento a 30° 

                                                                            

Fonte: Produção própria do autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a b c 200 µm 100 µm 100 µm 
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Figura 89. Mapa de orientação cristalográfica para o aço PEUG_P220. (a) e (b) Superfície 

externa e região ao longo da espessura respectivamente antes do ensaio de dobramento. (c) 

região ao longo da espessura após o dobramento a 30° 

                                                                                                 
Fonte: Produção própria do autor 

 

Figura 90. Mapa de orientação cristalográfica para o aço PEUG_BH220. (a) e (b) Superfície 

externa e região ao longo da espessura respectivamente antes do ensaio de dobramento. (c) 

região ao longo da espessura após o dobramento a 30° 

         
Fonte: Produção própria do autor 

 

Figura 91. Mapa de orientação cristalográfica para o aço Docol_DL800. (a) e (b) Superfície 

externa e região ao longo da espessura respectivamente antes do ensaio de dobramento. (c) 

região ao longo da espessura após o dobramento a 30° 

  
Fonte: Produção própria do autor 
                                                                                        

 

a b c 

a b c 

a b c 

200 µm 100 µm 100 µm 

200 µm 100 µm 100 µm 

200 µm 100 µm 100 µm 
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Figura 92. Mapa de orientação cristalográfica para o aço ARC_DP780. (a) e (b) superfície 

externa e região ao longo da espessura respectivamente antes do ensaio de dobramento. (c) 

região ao longo da espessura após o dobramento a 30° 

    

Fonte: Produção própria do autor 
 

Análise das microestruturas antes dos ensaios de dobramento ao ar: 

 

Com base nas letras (a) e (b) das Figuras 88 à 92, nota-se que para os aços do 2° 

conjunto, suas microestruturas referentes à superfície externa das amostras, tem 

predominância dos grãos voltados para a direção [111], (cor predominante: azul), e as 

microestruturas referentes à superfície ao longo da espessura tem predominância dos grãos 

migrando pelo vetor que vai da direção [001] à [101], (cores predominantes: vermelho e 

verde).  

No caso dos aços do 3° conjunto, as microestruturas referentes à superfície externa 

apresentam grãos predominantemente migrando pelo vetor que vai da direção [001] à [111], 

(cores predominantes: vermelho e azul), e as microestruturas referentes à região ao longo da 

espessura mostram grãos migrando pelo vetor que vai da direção [001] à [101], (cores 

predominantes: vermelho e verde). 

 

Análise das microestruturas após os ensaios de dobramento ao ar: 

 

Com base na letra (c) das Figuras 88 à 92, foram feitas as seguintes análises da 

microestrutura na região ao longo da espessura. Observa-se que tanto para os aços do 2° 

conjunto como para os do 3° conjunto, a orientação preferencial é seguindo o vetor da direção 

[101] à [111], (cores predominantes: azul e verde). Ou seja, os grãos parecem estar se 

deslocando da região de coloração verde [101] para a azul [111]. Tal resultado é compatível 

a b c 200 µm 100 µm 100 µm 



149 

 

 

 

com o descrito pela literatura, na qual está descrito que a direção [111] costuma ser a 

preferencial de deslizamento dos grãos que passaram por deformação nos metais CCC. 

Nos metais CCC laminados, sabe-se que o modo mais comum de deformação é o 

deslizamento ao longo do plano <110> e direção [111], ou seja: <110>[111]. Portanto, nos 

metais CCC as direções de deslizamento [111] são as predominantes, mas pode haver alguma 

dificuldade em se ordenar já que as tensões de cisalhamento críticas são muito próximas para 

os planos <110> <112> e <123> (WENK, 1985). 

Ao analisar a forma dos grãos, observa-se que o único aço com alterações significativas 

na forma foi o Docol_DL800 do 3° conjunto, no qual os grãos se mostraram bem mais 

alongados na direção de laminação após os ensaios mecânicos. Já os demais aços analisados 

não mostraram grandes alterações na forma dos grãos.  

Verifica-se também que o tamanho dos grãos referente aos aços do 3° conjunto são bem 

menores que os do 2° conjunto, mostrando uma microestrutura mais refinada, o que já era 

esperado devido à maior resistência mecânica do 3° conjunto. 

 

4.3.6.1.2 Mapas de Ângulos de Euler 

 

A seguir, estão plotados os mapas de orientação preferencial cristalográfica de acordo 

com os Ângulos de Euler. Para as Figuras de 92 a 96, considerar a legenda a seguir, a qual 

transforma os 3 ângulos de Euler em cores RGB (Figura 93). 

Cores muito diferentes entre si indicam grande variação de orientação cristalográfica. 

Observa-se que após o ensaio de dobramento, os aços que apresentam maior variação de 

orientação cristalográfica são os do 2° conjunto. Já os aços do 3° conjunto não apresentaram 

grande variação de orientação. 

 

Figura 93. Legenda de cores RGB de acordo com a intensidade dos ângulos de Euler 

 
Fonte: Produção própria do autor 
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Figura 94. Aço ARC_LC200. Mapa de direção cristalográfica preferencial de acordo com os 

ângulos de Euler. (a) e (b): superfície externa e região ao longo da espessura antes do ensaio 

de dobramento; (c): região ao longo da espessura após o ensaio de dobramento 

  
Fonte: Produção própria do autor 

 

Figura 95. Aço PEUG_P220. Mapa de direção cristalográfica preferencial de acordo com os 

ângulos de Euler. (a) e (b): superfície externa e região ao longo da espessura antes do ensaio 

de dobramento; (c): região ao longo da espessura após o ensaio de dobramento 

  
Fonte: Produção própria do autor 

 

Figura 96. Aço PEUG_BH220. Mapa de direção cristalográfica preferencial de acordo com os 

ângulos de Euler. (a) e (b): superfície externa e região ao longo da espessura antes do ensaio 

de dobramento; (c): região ao longo da espessura após o ensaio de dobramento 

  
Fonte: Produção própria do autor 

 

Figura 97. Aço Docol_DL800. Mapa de direção cristalográfica preferencial de acordo com os 

ângulos de Euler. (a) e (b): superfície externa e região ao longo da espessura antes do ensaio 

de dobramento; (c): região ao longo da espessura após o ensaio de dobramento 

  
Fonte: Produção própria do autor 
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Figura 98. Aço ARC_DP780. Mapa de direção cristalográfica preferencial de acordo com os 

ângulos de Euler. (a) e (b): superfície externa e região ao longo da espessura antes do ensaio 

de dobramento; (c): região ao longo da espessura após o ensaio de dobramento 

  
Fonte: Produção própria do autor 
 

4.3.6.1.3 Perfil do grau de desorientação e ocorrência de fronteiras CSL 

(Coincident Site Lattice) 

 

A partir dos resultados de EBSD, foi possível calcular e montar uma tabela contendo os 

valores do graus de desorientação entre dois grãos com relação à rotação do sistema de 

coordenadas de seus cristais em coincidência. Tais valores médios com seus respectivos 

desvios padrão estão apresentados na Tabela 7. 

 

Tabela 7. Grau médio de desorientação antes e após os ensaios mecânicos para os aços 

correspondentes ao 2° e 3° conjuntos 

Grau de desorientação (°) antes e após o dobramento ao ar 

Aços ARC_LC200 PEUG_P220 PEUG_BH220 Docol_DL800 ARC_DP780 

Antes do 

dobramento  

Superfície 

externa 0,57 ± 0,34 0,42 ± 0,19 0,44 ± 0,21 1,58 ± 1,36 0,71 ± 0,41 

Espessura 0,58 ± 0,26 1,19 ± 0,59 0,62 ± 0,26 0,73 ± 0,35 1,02 ± 0,68 

Após o 

dobramento  Espessura 1,03 ± 0,57 1,22 ± 0,67 1,12 ± 0,61 0,87 ± 0,53 0,95 ± 0,65 
Fonte: Produção própria do autor 

 

A seguir, as Figuras 99 à 103 contém os contornos de grãos das microestruturas dos 

aços do 2° e do 3° conjunto, sendo que (a) representa as microestruturas dos materiais ao 

longo da superfície externa antes do dobramento mecânico, (b) representa a região ao longo 

da espessura antes do dobramento e (c) representa a região ao longo da espessura após o 

dobramento. Os contornos de grãos do reticulado cristalino são representados pela coloração 

preta, enquanto os contornos dos sítios de coincidência que abrangem o novo reticulado são 

representados por uma coloração diferente identificada quando visualizada na tela do 

computador. Os gráficos denominados por “CSL Boundaries” representam a ocorrência dos 

a b c 200 µm 100 µm 100 µm 
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tipos de cada sítio de coincidência, o qual é descrito pelo símbolo Ʃ seguido por um número 

ímpar.  

 

Figura 99. Ocorrência de sítios de coincidência para o aço ARC_LC200 

   

   
Fonte: Produção própria do autor 

 

Figura 100. Ocorrência de sítios de coincidência para o aço PEUG_P220 

   

  
Fonte: Produção própria do autor  
 

 

 

a b c 
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  Figura 101. Ocorrência de sítios de coincidência para o aço PEUG_BH220                                              

   

   
Fonte: Produção própria do autor 

 

Figura 102. Ocorrência de sítios de coincidência para o aço Docol_DL800 

   

    
Fonte: Produção própria do autor 
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Figura 103. Ocorrência de sítios de coincidência para o aço ARC_DP780 

   

  
Fonte: Produção própria do autor 

 

Análise da superfície externa dos materiais antes do ensaio de dobramento: 

 

Os cinco aços a seguir foram analisados levando-se em consideração a Tabela 7 e as 

Figuras 99 à 103.  

Analisando a superfície externa dos materiais antes dos ensaios de dobramento, nota-se 

que com exceção do aço Docol_DL800, todos os demais aços apresentaram uma maior 

intensidade de ocorrência para sítios de baixo valor, ou seja, os sítios Ʃ7, Ʃ11, Ʃ15, Ʃ19b, 

Ʃ25b apresentaram suas intensidades de ocorrência mais altas que os demais sítios do tipo 

Ʃ31a, Ʃ35a, Ʃ39a, Ʃ43a, Ʃ45c e Ʃ49c. Uma vez que a literatura diz que quanto menor o valor 

do sítio de coincidência, mais ordenado é o contorno, conclui-se que todos esses aços 

analisados possuem contornos mais ordenados que o aço Docol_DL800 na região da 

superfície externa, como pode ser confirmado pela Tabela 7, uma vez que o maior grau de 

desorientação (1,58°) foi obtido para o aço Docol_DL800, enquanto os demais apresentaram 

graus menores. 

Com exceção da microestrutura do aço ARC_LC200, na região da superfície externa, 

todas as demais microestrutura apresentaram 12 sítios de coincidência no total e dos mesmos 

tipos, ou seja com os mesmos ângulos de rotação entre eles, como por exemplo, sabe-se que 

para os sítios Ʃ3 e Ʃ11, os planos de ocorrência são <111> e <110> respectivamente e os 

a b c 100 µm 100 µm 200 µm 
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ângulos de rotação de desalinhamento entre as duas redes cúbicas cristalinas que deram 

origem ao novo reticulado entre elas são 60° e 50,5° respectivamente.  

Comparando-se os aços bifásicos (Figuras 102 e 103) com os de única fase ferrita, nota-

se que a presença de martensita nos aços bifásicos não foi capaz de alterar o tipo do sítio de 

coincidência, uma vez que tanto para os aços bifásicos como para os aços de única fase, os 

sítios apresentados são os mesmos, variando apenas a intensidade de ocorrência de cada um 

deles.  

 

Análise da região ao longo da espessura antes e após ensaio de dobramento: 

 

Os cinco aços a seguir foram analisados levando-se em consideração a Tabela 7 e as 

Figuras 99 à 103.  

No caso do aço ARC_LC200, observa-se que houve uma redução na intensidade de 

todos os sítios de coincidência após o dobramento mecânico. Isso significa que o dobramento, 

neste material, provocou uma desordem nos contornos de grãos, uma vez que houve uma 

diminuição generalizada dos sítios de coincidência. O destaque é para o sítio Ʃ11 que após o 

dobramento reduziu drasticamente sua intensidade. O valor do grau de desorientação passou 

de 0,58° para 1,03° após o dobramento mecânico. 

Após o dobramento, somente o sítio Ʃ39a no aço PEUG_P220 reduziu sua intensidade, 

sendo provavelmente, o responsável pelo pequeno aumento da desordem nos contornos de 

grãos para esse material, aumentando de 1,19° para 1,22°. 

No caso do aço PEUG_BH220, embora houve um aumento do sítio Ʃ39 após o ensaio 

de dobramento, o que levaria a um aumento da ordem nos contornos de grãos, os sítios Ʃ31a, 

Ʃ35a e Ʃ45c diminuíram suas intensidades, levando a um aumento na desordem dos 

contornos de grãos desse material, a qual aumentou de 0,62° para 1,12°. 

O aço Docol_DL800 apresentou um aumento significativo na intensidade dos sítios 

Ʃ25b, Ʃ35a e Ʃ43a na região ao longo da espessura antes do dobramento, o que significa que 

esse material, na região ao longo da espessura, possui contornos de grãos menos desordenados 

do que na região da superfície externa. Nesse caso, de acordo com a Tabela 7, observa-se que 

o grau de desorientação na superfície externa era de 1,58° e na região ao longo da espessura, 

diminuiu para 0,73°. Já após os ensaios de dobramento mecânico, houve uma ligeira 
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diminuição na intensidade desses mesmos sítios já citados, causando assim um pequeno 

aumento na desordem desses contornos de grãos, passando de 0,73° para 0,87°. 

No aço ARC_DP780, a diminuição na intensidade dos sítios Ʃ3 e Ʃ7 na região ao longo 

da espessura, foi a responsável pelo aumento na desordem dos contornos de grãos, o que pode 

ser observado ao se comparar o grau de desorientação dessa região: 1,02° com o grau da  

superfície externa: 0,71°. Já ao se comparar a região ao longo da espessura antes e após o 

dobramento mecânico, nota-se que os sítios Ʃ7 e Ʃ25b sofreram um ligeiro aumento, 

causando assim uma pequena diminuição na desordem desses contornos de grãos, diminuindo 

de 1,02° para 0,95°. 

 

4.3.6.1.4 Grau de desorientação em função do tamanho dos grãos 

 

A Figura 104 mostra os valores médios para o diâmetro dos grãos de todos os materiais 

analisados. Nota-se que os três primeiros aços (ARC_DP780, Docol_DL800 e ARC_DP600), 

os quais representam o 3° conjunto de aços, são os que apresentam os menores tamanhos de 

grãos.  

As análises posteriores seguem com comparações entre o 2° e o 3° conjunto de aços. 

Nas Figuras de 105 a 109 estão plotados os gráficos de dispersão apresentando a 

desorientação entre os grãos (misorientation) com relação ao tamanho dos grãos. 

Quanto menor o tamanho dos grãos, mais concentrados ficam os pontos e maior é o 

grau de desorientação. 

De acordo com a Tabela 7 e observando os gráficos das Figuras 105 a 107, é possível 

observar que para os 3 primeiros aços (que fazem parte do 2° conjunto), houve um aumento 

no grau de desorientação após os ensaios mecânicos. Nota-se também que para esses aços, a 

região da superfície externa apresentou uma desorientação inferior à região ao longo da 

espessura. 

Analisando o aço ARC_LC200 antes do ensaio de dobramento, tem-se que para a região 

da superfície externa, o valor do diâmetro dos grãos chega a atingir 140 µm, com um grau 

máximo de desorientação de 2°. Esse mesmo grau máximo de desorientação também é 

observado para a região ao longo da espessura, porém com um diâmetro máximo de grão de 

60 µm, desconsiderando os valores discrepantes. Já após o ensaio de dobramento, o valor do 
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diâmetro máximo dos grãos aumenta para 70 µm ao longo da espessura e então, é observado 

um aumento no grau de desorientação que atinge até 4°. 

No caso do aço PEUG_P220, comparando a região ao longo da espessura antes e após o 

dobramento, não foi observada uma grande variação na dispersão nem com relação ao 

diâmetro dos grãos e nem com relação ao grau de desorientação. 

No aço PEUG_BH220, foi observada uma menor dispersão dos pontos com relação ao 

diâmetro dos grãos após o dobramento, diminuindo assim o valor máximo de diâmetro 

apresentado anteriormente. E ao mesmo tempo, aumentou a dispersão dos pontos com relação 

ao grau de desorientação, aumentando o valor máximo do grau de desorientação de 2° para 7° 

ao se comparar a região ao longo da espessura antes e após o ensaio de dobramento. 

De todos os materiais analisados, o aço Docol_DL800 foi o que apresentou as maiores 

diferenças entre as 3 situações (região da superfície externa antes do dobramento e região ao 

longo da espessura antes e após o dobramento). Para este material, embora a desorientação 

tenha aumentado após o dobramento, passando de um valor máximo de grau de desorientação 

de 4° para 7°, o grau de desorientação referente à superfície externa, atingindo um valor 

máximo de 14°, ainda continuou sendo superior aos valores referentes a região ao longo da 

espessura. Também é observado uma redução no diâmetro dos grãos, passando de 15 µm 

aproximadamente para 5 µm após o ensaio de dobramento. 

O aço ARC_DP780 foi o único que mostrou uma pequena diminuição no grau de 

desorientação após os ensaios mecânicos com relação à região ao longo da espessura, 

passando de um valor máximo de grau de desorientação de 10° para 8°, desconsiderando-se 

os pontos discrepantes. Com relação ao diâmetro dos grãos, na região da superfície externa 

antes do ensaio de dobramento, o valor máximo atinge 20 µm e cai pela metade, 

aproximadamente 10 µm para a região ao longo da espessura antes do ensaio e volta a 

aumentar para 15 µm após o ensaio, para esta mesma região. 
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Figura 104. Diâmetro médio dos grãos com seus respectivos valores de desvio padrão para os 

analisados antes e após o dobramento ao ar em suas respectivas superfícies. 

 

 
Fonte: Produção própria do autor 
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Figura 105. Desorientação dos grãos em função do diâmetro dos grãos para o aço 

ARC_LC200. Em (a) e (b): antes do ensaio de dobramento e em (c): após o ensaio de 

dobramento 

 

 

 
Fonte: Produção própria do autor 

ARC_LC200: grãos da superfície externa 

ARC_LC200: grãos ao longo da espessura 

ARC_LC200: grãos ao longo da espessura 
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Figura 106. Desorientação dos grãos em função do diâmetro dos grãos para o aço 

PEUG_P220. Em (a) e (b): antes do ensaio de dobramento e em (c): após o ensaio de 

dobramento 

 

 

 
Fonte: Produção própria do autor 

PEUG_P220: grãos da superfície externa 

PEUG_P220: grãos ao longo da espessura 

PEUG_P220: grãos ao longo da espessura 
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Figura 107. Desorientação dos grãos em função do diâmetro dos grãos para o aço 

PEUG_BH220. Em (a) e (b): antes do ensaio de dobramento e em (c): após o ensaio de 

dobramento 

 

 

 
Fonte: Produção própria do autor 

PEUG_BH220: grãos da superfície externa 

PEUG_BH220: grãos ao longo da espessura 

PEUG_BH220: grãos ao longo da espessura 
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Figura 108. Desorientação dos grãos em função do diâmetro dos grãos para o aço 

Docol_DL800. Em (a) e (b): antes do ensaio de dobramento e em (c): após o ensaio de 

dobramento 

 

 

 
Fonte: Produção própria do autor 

Docol_DL800: grãos da superfície externa 

Docol_DL800: grãos ao longo da espessura 

Docol_DL800: grãos ao longo da espessura 
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Figura 109. Desorientação dos grãos em função do diâmetro dos grãos para o aço 

ARC_DP780. Em (a) e (b): antes do ensaio de dobramento e em (c): após o ensaio de 

dobramento 

 

 

 
Fonte: Produção própria do autor 

 

ARC_DP780: grãos da superfície externa 

ARC_DP780: grãos ao longo da espessura 

ARC_DP780: grãos ao longo da espessura 
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4.3.6.1.5 Estudo das frações recristalizada, deformada e subestruturada 

 

4.3.6.1.5.1 Estudo das frações para os aços do 2° e 3° conjuntos 

 

Os resultados para o estudos dessas frações estão plotados nas Figuras de 110 à 114. 

Iniciando-se as análises com a região da superfície externa, antes do dobramento, verifica-se 

que todos os aços do 2° conjunto apresentaram a fração de grãos recristalizados superior à 

fração subestruturada e 0% de grãos deformados. Já nos aços do 3° conjunto, para esta mesma 

região, a fração subestruturada foi superior à recristalizada, apresentando também uma 

pequena porcentagem de deformação. 

Quando analisada a região ao longo da espessura, ainda antes do dobramento, nota-se 

que não há nenhum padrão entre os resultados dessas frações entre os 5 aços analisados, visto 

que cada um apresenta-se de uma forma diferente. Compara-se então essa região antes e após 

o dobramento mecânico para cada aço, de acordo com as figuras a seguir e resulta-se que: 

- para o aço ARC_LC200 a fração predominante é a subestruturada tanto antes quanto 

após o ensaio de dobramento;  

- para o PEUG_P220, a fração deformada parece ter dado origem à subestruturada após 

o dobramento; 

- para o PEUG_BH220, a fração recristalizada parece ter se transformado na 

subestruturada;  

- para o Docol_DL800, a fração recristalizada diminuiu bastante após o dobramento, 

tendo o aumento da fração deformada; 

- para o ARC_DP780, a fração deformada parece ter dado origem à subestruturada. 

Desses 5 aços analisados, verifica-se que somente o aço Docol_DL800 seguiu um 

padrão diferente dos demais após o ensaio de dobramento, tendo a predominância da fração 

deformada, em torno de 56,1%. Já nos demais aços, a fração de grãos deformados foi de 0% 

no 1° conjunto e de 23,5% no aço ARC_DP780. Conclui-se que para todos esses aços, com 

exceção do Docol_DL800, a fração subestruturada é a predominante após o dobramento. 

 

 

 



165 

 

 

 

Correlação entre os gráficos de dispersão (grau de desorientação x diâmetro dos grãos) e 

os gráficos das frações 

 

Ao se comparar os gráficos presentes nas Figuras 105 a 109 com os gráficos das Figuras 

110 a 114, nota-se que há uma correlação entre eles. 

 

Fração Recristalizada 

 

Observa-se que quando os pontos apresentam uma alta dispersão ao longo do diâmetro 

do grãos e ao mesmo tempo uma baixa dispersão ao longo do grau de desorientação, há 

predomínio da fração recristalizada. Exemplos:  

-Figura 105 (a) x Figura 110 (a); 

-Figura 106 (a) x Figura 111 (a); 

-Figura 107 (a) e (b) x Figura 112 (a) e (b). 

 

Fração Subestruturada 

 

Já o predomínio da fração subestruturada acontece quando há uma ligeira diminuição na 

dispersão dos pontos ao longo do diâmetro dos grãos e um pequeno aumento na dispersão ao 

longo do grau de desorientação. Exemplos: 

-Figura 105 (b) e (c) x Figura 110 (b) e (c); 

-Figura 106 (c) x Figura 111 (c); 

-Figura 107 (c) x Figura 112 (c); 

Nos dois exemplos a seguir, já começa a ser observada uma pequena influência da 

fração deformada na dispersão dos pontos, os quais estão mais concentrados ao longo do grau 

de desorientação. 

-Figura 108 (a) x Figura 113 (a); 

-Figura 109 (c) x Figura 114 (c). 

 

Para os dois últimos exemplos, apesar da fração subestruturada ser predominante, há 

uma alta taxa da fração recristalizada, o que influencia na dispersão dos pontos fazendo com 

que haja uma diminuição na dispersão dos pontos em relação ao grau de desorientação. 
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-Figura 108 (b) x Figura 113 (b); 

-Figura 109 (a) x Figura 114 (a). 

 

Fração Deformada 

 

Há predomínio da fração deformada quando os pontos estão altamente concentrados ao 

longo do grau de desorientação com uma baixa dispersão ao longo do diâmetro dos grãos. É 

praticamente o oposto da dispersão observada para a fração recristalizada. Exemplos:  

-Figura 106 (b) x Figura 111 (b); 

-Figura 108 (c) x Figura 113 (c); 

-Figura 109 (b) x Figura 114 (b). 

 

Figura 110. ARC_LC200. (a) e (b) Superfície externa e região da espessura respectivamente 

antes do ensaio de dobramento. (c) região ao longo da espessura após o dobramento a 30° 

    

      
Fonte: Produção própria do autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a b c 200 µm 100 µm 100 µm 



167 

 

 

 

Figura 111. PEUG_P220. (a) e (b) Superfície externa e região da espessura respectivamente 

antes do ensaio de dobramento. (c) região ao longo da espessura após o dobramento a 30° 

   

       
Fonte: Produção própria do autor 

 

Figura 112. PEUG_BH220. (a) e (b) Superfície externa e região da espessura respectivamente 

antes do ensaio de dobramento. (c) região ao longo da espessura após o dobramento a 30° 

   

 
Fonte: Produção própria do autor 

a 

a 

b 
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200 µm 100 µm 100 µm 

200 µm 100 µm 100 µm 



168 

 

 

 

Figura 113. Docol_DL800. (a) e (b) Superfície externa e região ao longo da espessura 

respectivamente antes do ensaio de dobramento. (c) região ao longo da espessura após o 

dobramento a 30° 

   

  
Fonte: Produção própria do autor 

 

Figura 114. ARC_DP780. (a) e (b) Superfície externa e região ao longo da espessura 

respectivamente antes do ensaio de dobramento. (c) região ao longo da espessura após o 

dobramento a 30° 

   

  
Fonte: Produção própria do autor 

a 
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Nota-se que os grãos anteriormente recristalizados ou deformados, apresentam um 

grande número de discordâncias formadas principalmente como resultado do processo de 

laminação, e há uma tendência dessas discordâncias presentes na área dos contornos de grãos 

se reorganizarem e darem origem a um novo subconjunto de grãos chamado de fração 

subestruturada. A força motriz que torna essa transformação possível é a energia residual 

elástica armazenada durante o processo de conformação mecânica, a qual fica presa no 

interior dos grãos e através do gradiente de energia entre os defeitos intersticiais no interior 

dos grãos e as discordâncias dos contornos de grãos, essa energia é liberada durante o 

descarregamento mecânico, possibilitando que os grãos próximos à superfície da amostra se 

reorganizem em novos contornos, formando assim a fração subestruturada. 

É interessante observar que ao ser fornecida uma energia a esses materiais, esta é 

utilizada para diminuírem o grau de deformação e alto nível de tensão provocado pela 

laminação, como uma tendência à retornarem para um estado de maior equilíbrio, ou seja, de 

menor tensão residual presente entre os grãos. 

Esta tendência somente não foi verificada no aço Docol_DL800, como já era esperado 

desde as análises da evolução microestrutural, uma vez que ele foi o único aço que apresentou 

a forma dos grãos extremamente alongadas após o ensaio de dobramento. 

Conclui-se assim que ao estudar apenas os gráficos da dispersão entre o grau de 

desorientação e diâmetro dos grãos, é possível determinar quais são as frações esperadas para 

estas microestruturas.  

Ao analisar os pontos mais dispersos ao longo do diâmetro dos grãos, espera-se um 

predomínio da fração recristalizada e se os pontos estiverem mais dispersos ao longo do grau 

de desorientação, espera-se a fração deformada. Já a fração subestruturada apresenta uma 

dispersão intermediária entre os dois casos anteriores, mostrando um equilíbrio entre a 

dispersão ao longo do diâmetro e a dispersão ao longo da desorientação. 

Com relação ao grau de desorientação, pode-se afirmar que a fração recristalizada 

apresenta um baixo grau, a fração deformada apresenta um alto grau e a fração subestrutura, 

por sua vez, apresenta um grau intermediário de desorientação entre seus grãos.  

Essa informação é importante uma vez que o grau de desorientação tem íntima relação 

com a ordenação do contorno de coincidência do grão. De acordo com os resultados 

referentes aos sítios de coincidência discutidos levando-se em consideração a Tabela 7 e as 

Figuras 99 a 103, sabe-se que graus menores de desorientação apresentam uma intensidade 
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maior de ocorrência para sítios de coincidência de baixo valor e consequentemente, maior 

ordenação nos contornos de coincidência dos grãos. 

O Quadro 9 apresenta uma correlação entre as frações microestruturais e suas 

respectivas intensidades de ocorrência dos sítios de coincidência, grau de desorientação entre 

os grãos, ordenação nos contornos CSL e nível de energia na interface formada pelo novo 

reticulado criado a partir de dois grãos. 

Sabendo-se que a força motriz para a ocorrência do efeito springback é a energia 

residual elástica que fica armazenada nos contornos de grãos, pode-se afirmar que há uma 

íntima relação entre essa energia residual elástica e o nível de energia presente na interface 

dos contornos CSL, uma vez que ao observar os aços do 2° e 3° conjuntos, nota-se que os 

materiais com predomínio da fração recristalizada (ARC_LC200 e PEUG_P220) 

apresentaram os menores graus de springback contrastando com os materiais Docol_DL800 e 

ARC_DP780 que apresentaram os maiores graus de springback. No caso desses dois últimos 

aços, o predomínio foi da fração deformada. Já o aço PEUG_BH220 apresentou um grau de 

springback intermediário e por sua vez, esse material apresenta um predomínio da fração 

subestruturada. 
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Quadro 9. Correlação entre as frações microestruturais e intensidade esperada na quantidade 

de springback 

Fração 

Intensidade 

dos Sítios de 

coincidência 

(CSL) 

Grau de 

desorientação 

entre os grãos 

Ordenação no 

contorno de 

coincidência 

dos grãos 

Nível de 

energia na 

interface 

CSL 

Quantidade 

de 

springback 

esperado 

Recristalizada 

Sítios de baixo 

valor mais 

intensos 

baixo alta baixo baixo 

Subestruturada 

Sítios de baixo 

valor menos 

intensos ao 

lado de sítios 

de alto valor 

médio média médio médio 

Deformada 

Sítios de alto 

valor mais 

intensos 

alto baixa alto alto 

Fonte: Produção do próprio autor 

 

4.3.6.1.5.2 Estudo das frações para os aços do 1°, 2° e 3° conjuntos 

 

As Figuras 115 e 116 apresentam as porcentagens das frações recristalizadas, 

subestruturadas e deformadas para todos os 10 aços antes do dobramento mecânico na região 

da superfície externa e na região ao longo da espessura, respectivamente.  

Após o dobramento mecânico, apenas as amostras de aços do 2° e 3° conjuntos foram 

submetidas a técnica de EBSD, sendo assim, a Figura 117 apresenta as frações das estruturas 

dos grãos na região ao longo da espessura após os ensaios mecânicos. 

Com base nas Figuras 115 e 116, nota-se que há um predomínio da fração recristalizada 

na região da superfície externa e um predomínio da fração deformada na região ao longo da 

espessura nos materiais antes do ensaio de dobramento.  

Como base na Figura 116, é importante observar que a região que mais sofre com o 

processo de laminação durante a fabricação do aço, é a região ao longo da espessura, uma vez 

que somente nessa região há um predomínio da fração deformada. 
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Já após o ensaio de dobramento, a fração subestruturada é predominante para os 5 

materiais analisados, como-se nota na Figura 117. 

 

Figura 115. Estrutura dos grãos na região da superfície externa antes do dobramento ao ar 

 
Fonte: Produção do próprio autor 
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Figura 116. Estrutura dos grãos na região ao longo da espessura antes do dobramento ao ar 

 
Fonte: Produção do próprio autor 

 

Figura 117. Estrutura dos grãos na região ao longo da espessura após o dobramento ao ar 

 
Fonte: Produção do próprio autor 
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As Figuras 118, 119 e 120 apresentam a análise das frações para cada um dos conjuntos 

de aços agrupados de acordo com o grau de springback. 

A Figura 118 mostra as frações das estruturas dos grãos para os aços do 1° conjunto, 

sendo que nesse caso, a análise foi realizada somente antes do ensaio de dobramento 

mecânico. Observa-se uma grande diferença na porcentagem de cada um das três frações para 

cada um dos 2 casos (região da superfície externa e região ao longo da espessura). 

Analisando-se cada material: 

- ARC_IF180 (a): a fração recristalizada se sobressai às demais, em torno de 80%, 

enquanto as duas outras não atingem 20%; 

- ARC_IF180 (b): a fração subestrutura se sobressai às demais; 

- ARC_IF200 (a): o valor da fração deformada é praticamente nulo; 

- ARC_IF200 (b): a fração deformada se sobressai às demais; 

- ARC_BH220 (a): o valor da fração deformada é muito baixo; 

- ARC_BH220 (b): a fração recristalizada se sobressai às demais. 

Dessa forma, conclui-se que não há um equilíbrio entre as porcentagens das frações para 

cada superfície analisada nos aços do 1° conjunto, indicando que essa grande diferença entre 

as porcentagens é a responsável por respostas mecânicas diferentes para cada região 

analisada. Uma vez que cada fração estrutural possui determinado grau de desorientação, para 

uma mesma região analisada, o predomínio de uma fração específica significa o predomínio 

de um grau de desorientação específico, dessa forma, diferentes frações geram diferentes 

graus de desorientação e portanto, diferentes orientações cristalográficas. Assim, pode-se 

dizer que um mesmo material quando submetido a um esforço mecânico, a resposta mecânica 

desse material na região da superfície externa é diferente da resposta mecânica na região ao 

longo da espessura, uma vez que em cada uma dessas regiões há um desequilíbrio das 

porcentagens das frações, fazendo com que os grãos estejam dispostos em orientações 

cristalográficas bem distintas entre si. Portanto, essa diferença ao longo das duas superfícies 

provoca o bandeamento durante o encruamento fazendo com que seja necessária uma 

elevação de tensão no sentido da deformação reversa para se atingir um novo limite de 

escoamento. Esse novo limite de escoamento possui módulo muito próximo do limite de 

escoamento no sentido do carregamento, uma vez que no caso deste último, o valor é mais 

baixo do que nos aços dos demais conjuntos por sofrerem a influência do maior diâmetro dos 
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grãos que geram uma menor área de contorno de grãos, acumulando menor quantidade de 

energia durante o carregamento. 

Com relação ao valores de tensão limite de escoamento tanto no sentido do 

carregamento como no sentido da deformação reversa, os aços do 2° conjunto (Figura 119) 

possuem valores intermediários se comparados ao 1° e 3° conjuntos. E com relação ao tipo de 

resposta mecânica nas duas superfícies analisadas, os aços do 2° conjunto se comportam de 

forma semelhante aos do 1° conjunto. 

Diferentemente dos conjuntos anteriores, os aços pertencentes ao 3° conjunto (Figura 

120), não apresentam um grande desequilíbrio entre as porcentagens das frações para cada 

região analisada. Observa-se a presença, mesmo que pequena, de todas as frações nas duas 

regiões analisadas. Nenhuma de suas frações é praticamente nula. Portanto, ao aplicar uma 

tensão nesses materiais, a resposta mecânica esperada quando a tensão passa pela superfície 

externa não é muito diferente da resposta mecânica esperada quando a mesma tensão alcança 

a região ao longo da espessura, uma vez que as porcentagens das frações de suas regiões não 

são muito diferentes entre si. Dessa forma, a tensão limite de escoamento no sentido da 

deformação reversa recebe a influência da grande proximidade entre as discordâncias que 

facilitam a passagem da energia residual elástica, diminuindo assim a tensão necessária para 

se atingir a tensão limite de escoamento após o descarregamento. Já no sentido do 

carregamento, há a influência da grande área de contornos de grãos gerada pelo pequeno 

diâmetro dos grãos intensamente refinados e também há a influência da fase dura 

martensítica. Essa grande área de contornos de grãos aliada à martensita, tem maior 

capacidade de absorver energia durante o carregamento, elevando assim a tensão limite de 

escoamento. Assim, se conclui que a tensão de escoamento no sentido da deformação reversa 

é menor que a tensão limite de escoamento no sentido do carregamento. 
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Figura 118. Estrutura dos grãos para os aços do 1° conjunto. (a) e (b) superfície externa e 

região ao longo da espessura respectivamente, antes do dobramento ao ar 

 
Fonte: Produção do próprio autor 

 

Figura 119. Estrutura dos grãos para os aços do 2° conjunto. (a) superfície externa antes do 

dobramento; (b) e (c) região ao longo da espessura antes e após o dobramento ao ar 

 
Fonte: Produção do próprio autor 
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Figura 120. Estrutura dos grãos para os aços do 3° conjunto. (a) superfície externa antes do 

dobramento; (b) e (c) região ao longo da espessura antes e após o dobramento ao ar 

 
Fonte: Produção do próprio autor 

 

Correlação das análises das frações estruturais com os mapas de orientação: 

 

Comparando-se os resultados das análises das frações estruturais dos grãos com os 

mapas de orientação cristalográfica e com os mapas de ângulo de Euler, presentes nos itens 

4.3.6.1.1 e 4.3.6.1.2, respectivamente, se observa que os mapas de orientação e dos ângulos de 

Euler confirmam os resultados observados para as frações estruturais. 

 

Correlação fração estrutural – orientação cristalográfica para os aços do 1° conjunto: 

 

Comparando-se a região da superfície externa com a região ao longo da espessura antes 

dos ensaios de dobramento (regiões a e b), verifica-se que para os aços do 1° conjunto, há 

uma grande diferença nas porcentagens das frações entre as regiões a e b, sendo que essa 

mesma diferença pode ser observada nos mapas de orientação e de Euler ao comparar as 

regiões a e b. Uma vez que as grandes diferenças de colorações nos mapas de orientação e de 

Euler indicam orientações cristalográficas diferentes, pode-se deduzir que a diferença nas 

frações estruturais para os aços do 1° conjunto foi a principal responsável pelas diferentes 
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orientações cristalográficas, produzindo materiais de encruamento isotrópico e com 

distribuição da deformação plástica do tipo isotrópica. 

Segundo o trabalho de Tarigopula  et al. (2008), o efeito cruzado somente é visto no aço 

IF, sendo que para esse tipo de aço, há a necessidade de um aumento inicial na tensão para 

realizar o ensaio, seguida por um regime de amaciamento intermediário, finalmente 

resultando num maior encruamento, sendo esse processo chamado de cross effect. 

Outra confirmação para esses resultados pode ser observada segundo o trabalho de 

Dillien et al. (2010), o qual concluiu que para o aço IF, a presença de uma estrutura alinhada 

ou bandeamento do retículo cristalino - banding pode ser a responsável pelo cross effect, uma 

vez que quando o caminho da deformação é, um maior valor de tensão é obtido como 

resposta. Isso ocorre devido ao fato de outros sistemas de deslizamento - slip systems se 

tornarem ativos, sendo necessário o rompimento dos obstáculos das discordâncias 

previamente formadas. Os slip systems constituem fortes obstáculos para as discordâncias, 

sendo necessária uma tensão mais alta para conduzir à deformação plástica.  

Para esses materiais do 1° conjunto, como a resposta mecânica do retículo cristalino à 

aplicação da tensão durante o carregamento é semelhante à reposta da etapa do 

recarregamento, o encruamento é considerado isotrópico. Na etapa do carregamento, a 

presença de um pequeno número de discordâncias devido ao maior tamanho dos grãos e 

pequena área de contorno de grãos faz com que o material alcance mais rapidamente a tensão 

limite de escoamento, se comparado aos materiais do 3° conjunto e, então se inicia o 

encruamento. Após o dobramento mecânico, na etapa do recarregamento, as discordâncias 

presentes já estão mais próximas umas às outras devido à movimentação da etapa anterior e a 

energia residual elástica armazenada nessas discordâncias ao ser liberada é facilmente barrada 

pelos contornos de grãos devido ao pequeno número de discordâncias presente e uma vez que 

é o movimento das discordâncias que faz a tensão se dissipar pelo retículo cristalino, faz-se 

necessário elevar a quantidade de tensão para que as discordâncias consigam vencer as 

barreiras dos contornos de grãos, sendo assim, grande parte da energia residual elástica 

armazenada nas discordâncias será gasta no trabalho de vencer os contornos de grãos a fim de 

que as discordâncias possam se movimentar e liberar o restante da energia, portanto, a energia 

residual elástica resultante será menor e consequentemente o efeito springback terá menor 

grau que o springback dos aços do 2° e 3° conjuntos. 
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De acordo com a Figura 121, ambos os materiais apresentam um aumento da tensão 

com o aumento da deformação, caracterizando assim o encruamento. A diferença ocorre 

posteriormente, quando no caso (a), após ter sido ultrapassada fase do escoamento, o sentido 

do carregamento é invertido e o material deformado passa a escoar sobre deformação reversa, 

apresentando um aumento da resistência mecânica com a deformação plástica, uma vez que a 

tensão de módulo de σ1 é maior que σ0, sendo que esse tipo de encruamento é classificado 

como isotrópico. 

Já no caso (b), o módulo σ2 da tensão limite de escoamento durante o carregamento 

reverso é inferior a σ0 e σ1. Nesse caso, houve uma diminuição da resistência ao escoamento 

durante o recarregamento ocasionada por esse tipo de encruamento. A plasticidade tanto para 

o carregamento inicial como para o reverso é controlada por diferentes mecanismos, tendo 

como resultado o encruamento do tipo cinemático, observado a seguir para os aços do 3° 

conjunto (WU, 2002). 

 

Figura 121. Curvas de tensão-deformação para exemplificar os tipos de encruamento em 

materiais submetidos à deformação reversa. Em (a): encruamento isotrópico e em (b): 

encruamento cinemático 

 
 Fonte: Foltran (1999) 
 

Correlação fração estrutural – orientação cristalográfica para os aços do 2° conjunto: 

 

Os aços do 2° conjunto apresenta características microestruturais intermediárias se 

comparados aos aços do 1° e 3° conjuntos. Por exemplo, na análise dos contornos dos sítios 
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de coincidência, tais materiais apresentam sítios de baixo valor ou de baixo ângulo menos 

intensos ao lado de sítios de alto valor ou de alto ângulo. A diminuição da ocorrência de sítios 

de baixo ângulo significa uma redução na coincidência de orientação cristalográfica entre os 

cristais, o que por sua vez, resulta num aumento do nível de energia na interface CSL. Dessa 

forma, a fração recristalizada predominante nos aços do 1° conjunto dá lugar à predominância 

da fração subestruturada nos aços do 2° conjunto e uma vez que a fração subestruturada 

possui uma intensidade maior de sítios de alto ângulo, é capaz de armazenar uma quantidade 

maior de energia no retículo cristalino da interface de coincidência entre os cristais e portanto, 

libera maior energia residual elástica durante o alívio de restrições após um ensaio de 

dobramento mecânico. 

Outra diferença é em comparação aos aços do 3° conjunto, nos quais há um equilíbrio 

maior nas frações entre as regiões a e b do material e assim, a resposta mecânica tanto da 

região a quanto da região b são semelhantes durante a passagem da energia residual elástica, o 

que contribui para a liberação da energia residual elástica durante a remoção das restrições do 

ensaio de dobramento, ocasionando assim um alto efeito springback. No caso dos aços do 2° 

conjunto, ao mesmo tempo em que diferem dos aços do 1° conjunto por terem a capacidade 

de armazenar um nível de energia maior na interface CSL devido à predominância da fração 

subestruturada, também diferem do 3° conjunto por apresentarem menor equilíbrio entre as 

porcentagens das frações estruturais das regiões a e b, o que resulta no aumento de barreiras 

para a passagem da energia residual elástica pelo retículo cristalino, uma vez que as regiões a 

e b possuem predominâncias de diferentes frações estruturais, resultando em orientações 

cristalográficas muito diferentes entre as regiões a e b. Isso ainda é reforçado pelo tamanho de 

grãos que é maior do que nos aços do 3° conjunto, o que significa uma quantidade menor de 

discordâncias, fazendo com o que o material comece a encruar numa tensão inferior aos aços 

do 3° conjunto, porém o mesmo material necessita de um aumento de tensão para continuar o 

encruamento no sentido da deformação reversa (durante o alívio de restrições), uma vez que a 

menor quantidade de discordâncias significa menos espaço livre para a passagem da energia 

residual elástica que encontra barreiras nos contornos de grãos voltados para orientações 

cristalográficas diferentes. Para que a energia residual vença tais barreiras, ela se dissipa e a 

energia residual resultante é menor apresentando então, um menor efeito springback com 

relação aos aços do 2° conjunto e um maior springback se comparado ao 3° conjunto, uma 

vez que a fração subestruturada libera mais energia que a fração recristalizada. Assim, o tipo 
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de encruamento dos aços do 2° conjunto por ter um comportamento intermediário, pode ser 

chamado de isotrópico-cinemático ou misto. 

 

Correlação fração estrutural – orientação cristalográfica para os aços do 3° conjunto: 

 

No caso das regiões a e b para os aços do 3° conjunto, se observa que há pouca 

diferença entre as porcentagens das frações presentes entre as duas regiões, sendo que essa 

pequena diferença também é observada nos mapas de orientação e de Euler. Como ambas as 

regiões a e b apresentam porcentagens consideráveis dos três tipos de estrutura de grãos, e 

uma vez que cada estrutura apresenta uma orientação cristalográfica preferencial, a presença 

ao mesmo tempo das três estruturas significa a existência de uma grande variação nas 

orientações cristalográficas para cada uma das regiões. Isso faz com que não exista uma 

orientação cristalográfica preferencial para a região a e nem para a região b. Tudo o que existe 

é um grande emaranhado de discordâncias gerado por essa grande variação nas orientações 

cristalográficas e reforçado pelo pequeno tamanho de grãos, os quais por serem menores 

aumentam a ocorrência das discordâncias. Assim, a probabilidade matemática de existirem 

grãos voltados para as mesmas orientações é maior. Segundo esses mapas, ao comparar as 

regiões a e b, verifica-se que a diferença de coloração entre as duas regiões é menos intensa, 

indicando uma maior quantidade de grãos orientados em direções cristalográficas 

semelhantes, produzindo assim respostas mecânicas semelhantes entre as regiões a e b, e 

portanto, havendo menos obstáculos, a tensão residual elástica encontra mais facilidade ao 

impulsionar o movimento das discordâncias, resultando num alto efeito springback, 

caracterizado  por uma diminuição na tensão limite de escoamento durante o recarregamento, 

o que constitui o efeito Bauschinger e esse encruamento é conhecido como encruamento 

cinemático. 

Como a resposta mecânica do retículo cristalino à aplicação da tensão durante o 

carregamento é diferente da resposta da etapa do recarregamento, na qual ocorre a inversão do 

sentido da deformação, o encruamento não pode ser isotrópico. Durante o ensaio de 

dobramento mecânico, tem-se a etapa do carregamento. Nessa etapa, a presença de um grande 

número de discordâncias aumentada pelo pequeno tamanho dos grãos e uma grande área de 

contorno de grãos faz com que o material tenha a capacidade de reter grande quantidade de 

energia ainda dentro da zona elástica e então, é necessária uma grande quantidade de tensão 
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para que o material saia da zona elástica e alcance a tensão limite de escoamento. Já após a 

finalização do dobramento mecânico com a remoção das restrições mecânicas e a liberação da 

peça, tem-se a etapa de recarregamento, na qual a tensão residual elástica armazenada nas 

discordâncias é então liberada impulsionando o movimento das discordâncias para que 

aconteça o efeito springback. Nessa última etapa, as discordâncias já se encontram 

emaranhadas, ou seja, próximas umas às outras e então, uma pequena quantidade de energia 

será necessária para que elas saiam da zona elástica e atinjam a zona plástica no sentido 

reverso da deformação. Como tais discordâncias já estão próximas umas às outras devido ao 

trabalho da etapa anterior, a distância a ser percorrida por elas para que ocorra o encruamento 

no sentido reverso é menor, assim, a tensão limite de escoamento dessa etapa é menor, o que 

explica a ciclo de histerese, conhecido como efeito Bauschinger. 

De acordo com esses resultados, é possível citar novamente o trabalho de Tarigopula et 

al. (2008), no qual foi observado que somente para o aço bifásico, o caminho da deformação 

reversa segue níveis mais baixos com relação ao aço IF devido ao efeito Bauschinger.  

Essa conclusão pode ser reforçada pelo trabalho de Dillien et al. (2010), no qual foi 

estudado o processo de deformação por laminação a frio em aços DP e IF. No caso do aço 

DP, foi visualizada uma grande curvatura nos grãos ferríticos que se acomodaram ao redor 

dos grãos martensíticos após a deformação. Assim, foi observado que todos os sistemas de 

deslizamento nesse material foram afetados pelas discordâncias presentes dando origem a um 

encruamento dependente do emaranhado ou da densidade de discordâncias, conhecido como 

forest hardening. O modelo de encruamento que leva em consideração essa dependência do 

encruamento em função das discordâncias é chamado de encruamento cinemático e de acordo 

com o trabalho de Sun e Wagoner (2011), o melhor modelo matemático que descreve esse 

comportamento em aços avançados com mais de uma fase, é uma combinação do modelo 

cinemático com o modelo quase elasto-plástico (QPE), no qual a deformação é decomposta 

em elástica, plástica e QPE, uma vez que tal decomposição descreve melhor a não linearidade 

da deformação nesses materiais. Portanto, essa combinação resulta num modelo de 

descarregamento-recarregamento não-linear devido à histerese observada no efeito 

Bauschinger que faz o módulo de elasticidade diminuir no recarregamento desses materiais. 

Esse modelo de Sun e Wagoner (2011) foi combinado com o modelo isotrópico-cinemático 

não-linear de Lee et al (2013) e esta combinação forneceu a melhor acurácia até o momento 

na previsão do springback, como pode ser vista no trabalho de Ghaei et al (2015). Nesse 
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trabalho, o springback pode ser totalmente eliminado com o uso dos parâmetros corretos no 

trabalho do contra-punção. 

O Quadro 10 reúne os principais fatores estudados que influenciam diretamente no nível 

resultante de springback esperado. 

De acordo com o primeiro item apresentado no Quadro 10, que diz respeito ao diâmetro 

médio dos grãos, observa-se a comprovação da equação de Hall-Petch, uma vez que é 

observado que a diminuição no tamanho de grãos observada para os aços do 3° conjunto 

provoca o aparecimento de contornos CSL (sítios de coincidência) de alto ângulo, ou seja, 

baixa coincidência entre os cristais, indicando alto acúmulo de energia entre as discordâncias, 

o que possibilita um alto valor de tensão limite de escoamento durante o carregamento. De 

acordo com a equação de Hall-Petch, quanto menor o diâmetro dos grãos, maior é a sua 

tensão limite de escoamento. Além do pequeno diâmetro dos grãos causado pelo refinamento 

desses grãos, há a influência da fase martensítica dura que acarreta em maior tensão limite de 

escoamento durante a fase do carregamento. Já durante o descarregamento no sentido da 

deformação reversa, o emaranhado de discordâncias facilita a migração da energia residual 

elástica acumulada nas discordâncias pela grande proximidade entre elas, fazendo com que tal 

energia percorra toda a área da zona elástica no sentido reverso, apresentando assim elevado 

efeito springback. E isso pode ser comprovado pelo valor de tensão de Von Mises, analisado 

após o springback na região da linha neutra, que é elevado mostrando que está bem próximo 

da tensão limite de escoamento, ou seja, durante o descarregamento, a migração da energia 

residual entre os grãos atingiu uma tensão de Von Mises elevada próxima à tensão limite de 

escoamento, portanto, próxima da zona plástica, indicando que a energia residual ao migrar 

por entre os contornos de grãos passou por toda a zona elástica alcançando a zona plástica 

durante o descarregamento, conferindo assim um alto retorno elástico. Portanto, no caso dos 

aços do 3° conjunto, o valor em módulo da tensão limite de escoamento no sentido do 

carregamento é superior do que o valor em módulo no sentido do descarregamento, indicando 

assim um encruamento do tipo cinemático. 

Já para os materiais do 1° e 2° conjuntos, o diâmetro dos grãos é de maior valor, 

resultando em contornos CSL de baixo ângulo e então, baixa capacidade de retenção de 

energia residual entre as discordâncias e assim, durante o carregamento, tais materiais 

necessitam de menor tensão para atingir a zona plástica se comparados aos materiais mais 

resistentes (3° conjunto), apresentando uma menor tensão limite de escoamento, o que 
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também está de acordo com equação de Hall-Petch. Já após finalizado o ensaio de 

dobramento mecânico, durante a fase do alívio de tensões, a tensão de Von Mises analisada 

após o springback na região da linha neutra é de menor valor, indicando uma menor 

proximidade da tensão limite de escoamento no sentido do descarregamento, concluindo 

assim que a energia residual elástica ao migrar por entre os contornos de grãos não foi capaz 

de percorrer toda a zona elástica e não alcançou a zona plástica, uma vez que para isso seria 

necessário elevar o valor da tensão no sentido reverso para vencer o bandeamento dos grãos 

criado entre as superfícies externas e a região ao longo da espessura provocado pelos 

diferentes sistemas de deslizamentos – slip systems que se ativam e resultam no efeito cruzado 

- cross effect para esses materiais. Uma vez que tal energia residual não percorreu toda a zona 

elástica no sentido reverso, isso resultou num menor efeito springback. Portanto, como os 

materiais do 1° conjunto apresentam um valor em módulo da tensão limite de escoamento no 

sentido do carregamento muito semelhante ao valor em módulo no sentido do 

descarregamento, pode-se dizer que esses materiais apresentam um encruamento do tipo 

isotrópico. Já no caso dos materiais do 2° conjunto, os valores de tensão de Von Mises foram 

intermediários se comparados aos demais aços, assim como o percentual de alongamento e a 

quantidade de springback também se apresentaram intermediárias, resultando assim, num 

encruamento do tipo isotrópico-cinemático ou misto. 

Na Figura 122, estão esquematizados os dois tipos básicos de encruamento que 

apresentam os metais.  

É muito importante observar que ao se dizer “sentido do carregamento”, isso pode 

tanto significar um ensaio de tração, como um ensaio de flexão ou dobramento mecânico na 

fase de conformação do material, ou seja, na fase do trabalho do punção. 

Já ao se dizer “sentido do descarregamento”, isso se refere tanto à uma compressão 

logo após a execução do ensaio de tração, como também pode se referir às 2 seguintes 

condições: 

- tendo como ponto de vista o ensaio mecânico: a subida do punção ou retirada do 

punção, quando se finaliza a aplicação de tensão no material, havendo assim um 

descarregamento das tensões que provocavam a conformação; 

- tendo como ponto de vista microestrutural, ou seja, uma visualização do retículo 

cristalino do aço: acontece um recarregamento movido pela energia residual elástica 

armazenada no retículo durante a fase do carregamento e que ao ser liberada durante a retirada 
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do punção e remoção das restrições do molde, provoca um novo carregamento do material a 

partir dessa energia residual. Como esse novo carregamento é no sentido da deformação 

reversa, ele é denominado de recarregamento. 

Portanto, no caso específico do estudo do springback, sabe-se que o descarregamento e 

o recarregamento ocorrem ao mesmo tempo, uma vez que a energia residual elástica 

acumulada durante o carregamento ao ser liberada no descarregamento irá provocar o 

recarregamento. E é esse recarregamento que culminará no efeito springback. 

  

Figura 122. Esquemas dos tipos básicos de encruamento em aços: isotrópico e cinemático, 

levando-se em consideração as respostas mecânicas do retículo cristalino. 

 
Fonte: Produção do próprio autor. 
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Quadro 10. Síntese dos principais resultados que influenciam no grau de springback 

Aços 1° Conjunto 2° Conjunto 3° Conjunto 

Diâmetro dos grãos 15,42 µm 14,48 µm 3,85 µm 

Intensidade dos 

CSL 

Sítios de baixo valor mais 

intensos: alta 

coincidência 

mescla entre sítios de 

baixo e alto valor: 

média coincidência  

sítios de alto valor 

mais intensos: baixa 

coincidência 

Fração estrutural 

predominante 
recristalizada subestruturada Deformada 

(%) alongamento 

média 
50,58 44,31 23,45 

Relação das frações 

entre a superfície e 

a espessura 

menor equilíbrio (maior 

resistência ao escoamento 

no sentido da deformação 

reversa) 

menor equilíbrio 

maior equilíbrio 

(menor resistência ao 

escoamento no sentido 

da deformação reversa) 

Mecanismos 

Diferentes Slip systems, 

bandeamento e Cross 

effect 

Diferentes Slip 

systems, bandeamento 

e Cross effect 

Forest hardening 

acarretando o 

Bauschinger effect 

Consequências 

Necessita de maior tensão 

para vencer os contornos de 

grãos devido à orientação 

cristalográfica predominante 

ser distinta para cada 

sentido de deformação 

Apresenta os mesmos 

obstáculos para vencer os 

contornos de grãos aliado 

ao sítios CSL de alto 

valor que conferem maior 

energia residual elástica 

Necessita de menor 

tensão devido à 

proximidade das 

discordâncias, resultando 

em maior liberação de 

energia residual elástica 

Intensidade do 

valor de PEEQ na 

região da linha 

neutra 

maior valor médio menor valor 

Anisotropia do 

encruamento e da 

distribuição da 

PEEQ 

isotrópico misto cinemático 

Quantidade 

esperada de 

springback 

baixa média alta 

Fonte: Produção do próprio autor 
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5. CONCLUSÕES 

 

De acordo com o presente trabalho, verificou-se é fundamental conhecer os modelos de 

encruamento para a compreensão dos mecanismos de deformação e da recuperação elástica 

em aços. 

O modelo de encruamento escolhido para as análises em ABAQUS, no presente 

trabalho, foi o isotrópico – isotropic hardening e modelagem 2D, a qual possui uma malha 

superior de elementos finitos que a modelagem 3D. Tal modelo foi eficiente em identificar as 

diferentes respostas mecânicas com relação à deformação plástica para os materiais 

analisados, sendo possível separar os materiais de 3 diferentes conjuntos de acordo com o 

comportamento anisotrópico de cada um, uma vez que ao analisar a deformação plástica 

equivalente (PEEQ) na região da linha neutra, somente o 1° conjunto apresentou um 

encruamento isotrópico. O 2° conjunto apresentou um encruamento isotrópico-cinemático, 

por mesclar as duas condições e o 3° conjunto apresentou um encruamento cinemático.  

Porém tal modelo selecionado no ABAQUS não foi totalmente satisfatório para prever 

o grau de springback, uma vez que ao compará-lo com os resultados experimentais 

provenientes do ensaio de dobramento de três pontos ao ar, verificou-se que os valores da 

simulação para os materiais submetidos ao dobramento em 30° foram ligeiramente inferiores 

aos valores experimentais. Já para os tratamentos submetidos a 90°, os valores da simulação 

foram ligeiramente superiores aos experimentais. Para os aços de alta resistência, a utilização 

desse modelo teve maior acurácia na previsão de springback do que para os aços bifásicos. 

Uma vez que o modelo de encruamento isotrópico foi eficiente em produzir diferentes 

respostas mecânicas para cada material analisado, cada uma dessas respostas mecânicas foi 

comparada com os resultados de EBSD. Assim, ao estabelecer correlações entre as tensões de 

Von Mises, PEEQ e as características cristalográficas como diâmetro dos grãos, contornos 

dos sítios de coincidência, porcentagem das frações estruturais e orientações cristalográficas 

dos grãos, foi perfeitamente possível visualizar uma correspondência entre os resultados 

obtidos pelo método de elementos finitos com os resultados obtidos pelas análises de EBSD. 

Assim, pode se dizer que o 1° conjunto de aços analisados, formado pelos materiais 

menos resistentes e mais dúcteis, do qual fazem parte: ARC_IF180, ARC_IF200, 

ARC_BH220; apresentaram maior quantidade de sítios de coincidência de baixo ângulo, 

fração estrutural predominante do tipo recristalizada, alta discrepância entre as porcentagens 
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das frações presentes na superfície externa em comparação com a região da espessura, sendo 

que todas essas características resultaram numa PEEQ de maior valor na região da linha 

neutra, indicando encruamento do tipo isotrópico devido ao  bandeamento do retículo 

cristalino que leva ao cross effect com consequente baixo grau de springback. 

Opostamente a esses resultados, o 3° conjunto composto pelos materiais mais 

resistentes, do qual fazem parte: ARC_DP600, Docol_DL800 e ARC_DP780; apresentaram 

maior quantidade de sítios de coincidência de alto ângulo, fração estrutural predominante do 

tipo deformada, menor discrepância entre as porcentagens das frações presentes na superfície 

externa em comparação com a região da espessura, o que resultou num alto nível de energia 

na interface CSL com uma menor resistência ao escoamento devido à maior semelhança nas 

orientações cristalográficas gerada pelo emaranhado de discordâncias com pequena 

discrepância entre as porcentagens das frações estruturais. Assim, um alto nível de energia 

armazenada na interface CSL aliado a uma menor resistência ao escoamento resultou na 

elevada recuperação elástica na região da linha neutra, a qual apresentou o menor valor de 

PEEQ e alto valor de springback, indicando assim um encruamento do tipo cinemático – 

kinematic hardening devido ao forest hardening que leva ao efeito Bauschinger. 

Já os materiais do 2° conjunto compostos pelos aços: ARC_LC200, PEUG_IF200, 

PEUG_P220 e PEUG_BH220, apresentaram valores intermediários de respostas mecânicas 

na simulação em ABAQUS, predomínio da fração estrutural subestruturada e uma mescla de 

sítios de coincidência de baixo e alto ângulo, resultando num grau médio de springback 

relativamente aos conjuntos anteriores, indicando assim um tipo de encruamento misto ou 

isotrópico-cinemático. 

Conclui-se que para aços de alta resistência - HSS, o modelo isotrópico funciona bem, 

porém com a elevação dos graus de resistência cada vez mais buscados na produção dos 

AHSS aplicados à indústria automobilística, a utilização de modelos de encruamento 

cinemático e seus derivados, como o quase elasto-plástico juntamente com a utilização de 

contrapunção em ensaios experimentais são os melhores métodos para a minimização do 

efeito springback, uma vez que o efeito Bauschinger se torna cada vez mais evidente 

conforme se eleva a resistência dos aços, causando assim uma redução no módulo de 

elasticidade no sentido reverso da deformação e esta não-linearidade dos parâmetros que 

afetam a recuperação elástica desses materiais somente é possível ser totalmente controlada 

com a utilização de modelos que levem em consideração o encruamento cinemático. 
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

De acordo com a literatura, para uma perfeita acurácia na previsão de springback, o 

melhor modelo que descreve a não-linearidade da deformação plástica é o modelo quase 

elasto-plástico (QPE) de Sun e Wagoner (2011) em combinação com o modelo isotrópico-

cinemático não-linear de Lee et al (2013). Por meio da combinação desses dois modelos, é 

possível ajustar corretamente os parâmetros utilizados nos ensaios experimentais, ou seja, é 

possível remover as imperfeições geométricas com a determinação de uma adequada 

combinação da força de fixação da folha de metal e da força do contrapunção, uma vez que 

para esses trabalhos estudados, a utilização do contrapunção nos ensaios experimentais foi 

fundamental para neutralizar o efeito springback. 

Portanto, como principal sugestão, pode ser citado refazer todas as simulações para os 

mesmos materiais utilizando-se o modelo de encruamento cinemático ou ainda se possível, 

acrescentando o modelo quase elasto-plástico (QPE) ao modelo cinemático, criando assim um 

avançado modelo de encruamento cinemático não linear, o qual pressupõe ser capaz de prever 

com exatidão a quantidade de springback mesmo nos materiais mais resistentes e então, poder 

minimizar ao máximo o springback inserindo a utilização de um contrapunção.  

Deverão ser escolhidos um dos seguintes tipos de dobramento: U-die bending test, Arc-

bottoming ou U-channel forming, pois tais ensaios permitem a utilização do contrapunção, o 

qual trabalha no sentido de reduzir o efeito springback. Tal contrapunção deverá ter suas 

dimensões ajustadas e definidas nas simulações até que o springback seja eliminado, bem 

como deverá ser feito o ajuste com que os blank holders irão prender a amostra de aço para 

que haja um perfeito trabalho do punção e contrapunção.  

Devido a todos os ajustes necessários nas dimensões do material, amostra, molde, 

punção, contrapunção, blank holders e nos parâmetros tensão, velocidade, tempo, 

características e propriedades mecânicas do material e amostras, então pode se dizer que a 

partir do modelo de encruamento pré-existente utilizado neste novo trabalho, estará sendo 

desenvolvido um novo modelo adaptado para as atuais condições de uso e para os tipos de 

aços em questão.   

Após ajustados todos esses parâmetros, deverá ser dado o prosseguimento dos ensaios 

experimentais exatamente conforme os parâmetros e tipo de dobramento definidos nas 

simulações. Com os resultados dos ensaios experimentais, deverá ser verificada a quantidade 
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de springback resultante e se essa tender a zero, então o modelo de simulação desenvolvido 

poderá ser validado e então, utilizado comercialmente para a eliminação do springback em 

escala industrial. 
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ANEXO A 

 

Quadro 11. Composição química (% em peso de cada elemento químico) para cada aço 

estudado no trabalho fornecidas respectivamente pelos fabricantes dos materiais. 

  
Composições químicas (%) fornecidas pelos fabricantes 

ARC_IF180 ARC_IF200 ARC_BH220 ARC_LC200 PEUG_IF200 PEUG_P220 PEUG_BH220 ARC_DP600 Docol_DL800 ARC_DP780 

C 0,003 0,0014 0,0015 0,03 0,0027 0,00183 0,003 0,1 0,14 0,14 

Si 0,008 0,006 0,009 0,007 0,004 0,008 0,043 0,2 0,2 0,22 

Mn 0,113 0,129 0,6 0,23 0,14 0,54667 0,61 1,9 1,5 2,2 

P 0,015 0,012 0,075 0,013 0,012 0,06967 0,048 0,02 0,01 0,02 

S 0,0082 0,0042 0,0086 0,01 0,005 0,00733 0,006 0,005 0,002 0,005 

Cr     0,013   0,015 0,016 0,017 0,344   0,267 

Al 0,038 0,038 0,036 0,04 0,035 0,03267 0,036 0,03 0,04 0,031 

Cu         0,006 0,00767 0,008       

Ti 0,036 0,041 0,013   0,04 0,03567 0,01     0,02 

Nb         0 0,00067 0,002   0,015   

B         0,0002 0,00107 0,0006       

N 2,7E-05 1,4E-05 2,2E-05 3,6E-05 0,0019 0,00253 0,002 3,5E-05   0,000022 

Ca               0,0035   0,0035 

Mo                   0,115 

Fonte: MA Automotive (2013), SSAB (2013) e Arcelor Mittal (2013). 
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ANEXO B 

 

 

Quadro 12. Propriedades mecânicas para cada aço estudado de acordo com os dados 

recebidos pelos fabricantes. 

Empresas 
doadoras 

Aços 
(N/mm

2
) Alongamento 

(%) 
HRB 

Índice 
r 

Índice 
n 

Revestimento 
(µ) Rugosidade Ra 

(µm) 
LE RT Face 1 Face 2 

PEUGEOT 

BH 242 349 40 67 1,88 0,22 7,8 7,7 1,23 

IF 192 300 44 38,9 2,31 0,21 7,5 7,5 1,01 

P220  245 376 35,67 60,9 2,22 0,21 7,6 7,5 1,15 

SSAB/METALJATO DL 800  390 800 13             

ARCELORMITTAL 

DP 600 390 630 28             

DP 780 560 870 16             

BH 220 225 340 37             

IF 180  165 285 48             

IF 200  195 290 51             

LC 200 190 320 45             

Fonte: MA Automotive (2013), SSAB (2013) e Arcelor Mittal (2013). 

 

 


