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Resumo— O proposto trabalho relata um estudo de 

caso da aplicação de chapas de aço carbono, utilizada pela 

indústria “X” que atua no ramo de estampagem de peças para a 

indústria automotiva. Considerou–se o produto, “sede do bocal 

do combustível”, que apresentou alta complexidade de 

estampagem em se tratando do material utilizado em sua 

fabricação o NBR 5915 EEP. Portanto foram realizados testes em 

chapas de aços NBR 5915 EEP e NBR 5915 EEP IF, a fim de 

buscar um material que apresente maior estampabilidade e 

menor grau de enrugamento, estiramento e qualidade no 

processo de fabricação. Os testes realizados foram através: a) 

processo de conformação do material em operações de 

estampagem até a obtenção do produto; b) teste de hipótese 

estatística. Os resultados obtidos mostraram que, dentre os testes 

realizados nos aços NBR 5915 EEP e NBR 5915 EEP IF, o 

segundo material foi quem exerceu maior influência nas 

propriedades mecânicas em relação ao primeiro. Por 

conseguinte, o teste de hipótese “t” realizado para ambos os 

materiais comprovaram os resultados obtidos pelo teste de 

estampagem durante a conformação do material tendo em vista, 

as condições de processamento do aço em estudo que podem 

favorecer maior rendimento no uso da chapa e apresentar um 

percentual de alongamento suficiente para a fabricação do 

produto em questão. A constante necessidade de redução de 

custos e otimização da produtividade, nas linhas de produção da 

indústria automotiva, exige que os fabricantes de aços planos 

busquem manter um contínuo desenvolvimento de novos aços. 
 

Palavras-chaves—estampagem; chapas; aço-carbono; NBR 
EEP e NBR EEP IF. 

I.  INTRODUÇÃO 

Os fabricantes de aços planos são continuamente 
desafiados a suprir a demanda por melhor qualidade, menor 
custo e melhor eficiência para atender as indústrias 
automotivas, e, em especial as que utilizam processo de 
conformação – estampagem. A fabricação de componentes 
metálicos, seja na fase de transformação da matéria-prima ou 
na obtenção dos componentes propriamente ditos, exige 
operações de conformação mecânica cada vez mais complexas 
o que mostra que o domínio e o contínuo desenvolvimento dos 
processos de conformação mecânica são passos importantes 
no desenvolvimento tecnológico do País, [1]. 

A empresa “X”, que atua no ramo de peças estampadas 
para a indústria automotiva, considerou a aplicação de chapas 
de aço-carbono na atualidade, observando suas propriedades 
mecânicas, químicas e critérios adotados para sua escolha. Foi 
identificado um item de alta complexidade de estampagem, 

devido à forma e altura de repuxo em sua aplicação, que 
depende de um ótimo acoplamento. O produto “Y” (“Fig.1”) 
na sua aplicação, não permite erro de acoplamento. 

Durante o processo de fabricação observou-se o 
alongamento/escoamento do material (produto “Y”) na 
operação de estampagem. Na fabricação devem ser evitados os 
defeitos superficiais conhecidos com os nomes de “linhas de 
luder ou linhas de distensão” e “casca de laranja”. Diante 
disto, a escolha do produto “Y” para estudo foi baseado na 
presença de ocorrência de problemas na fabricação (tratados 
como índice de sucata e/ou retrabalho) juntamente com a 
ocorrência de problemas na montagem final das mesmas, 
visando: a) melhorar a interpretação dos dados das análises; b) 
propiciar a otimização do processo; c) melhorar a qualidade, e 
a produtividade, eliminando os custos indiretos com 
lubrificação durante o processo de estampagem.  

 

 
 
Fig. 1. Foto – Autor. Produto “Y” no processo de conformação 

apresentou rompimento e estiramento. 

 
Em função da complexidade mencionada, o estudo visou a 

utilização de aço-carbono de alta resistência, conforme 
requisitos da NBR 5915, de acordo com cada situação do 
produto a ser fabricado. 

II. DESENVOLVIMENTO 

Chapas para estampagem exigem: a) elevada 
deformabilidade ou ductilidade, ainda que com prejuízo da 
resistência mecânica; b) superfície sem defeitos; c) 
Solvabilidade adequada; d) Baixo custo. A expressão “chapa” 
compreende uma série de produtos, todos importantes na 
indústria [2].  

Por ser vasta a aplicação das chapas de aço carbono, deter-
nos-emos às chapas para estampagem. Contudo as qualidades 
acima especificam aços carbonos de acordo com o emprego. A 
composição química situa-se nas seguintes faixas: carbono – 
0,05 a 0,55%; manganês – 0,15 a 1,50%; silício – 0,30 a 
0,50%; fósforo e enxofre – 0,05% máx. [2].  
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 Os teores de carbono e manganês se apresentam mais 
elevados nas aplicações mais críticas, onde se exige maior 
resistência mecânica. De certa forma, as principais 
propriedades variam na faixa dos seguintes limites: limite de 
escoamento - 19 a 40 kgf/mm2; limite de resistência à tração – 
28 a 50 kgf/mm2; alongamento (em 50 mm) – 40 a 14%. Para 
o embutimento, a qualidade de estampagem possibilita 
conformação de 12 mm de profundidade em média, e 
espessura de 2,0 mm. Para alguns tipos pode-se especificar 
cobre até 0,20% [2]. 

As chapas são produzidas a partir de bobinas de aço 
relaminadas a frio, até que atinjam a espessura desejada e 
geralmente são recozidas em caixas.  Muitas das vezes, são 
laminadas a partir de aços acalmados ou efervescentes. 
Contudo as laminadas a frio produzem material superior. 
Todavia, na fabricação devem ser evitados os defeitos 
superficiais conhecidos com os nomes de “linhas de luder ou 
linhas de distensão” e “casca de laranja” [2]. 

“A casca de laranja corresponde a uma superfície 
grosseira e rugosa que aparece após a estampagem; o 
defeito é causado por granulação grosseira do material 
que vai ser estampado. Assim sendo, para chapas que 
vão ser submetidas a estampagem profunda, 
recomenda-se tamanho de grão intermediário – entre 5 
e 8 ASTM – devendo-se por outro lado, evitar 
granulação muito fina que pode prejudicar a qualidade 
da estampagem do aço [2]”. 

Segundo Chiaverini [2], o primeiro defeito é caracterizado 
pelo aparecimento de tiras alongadas, em que o aço é 
laminado pouco acima da carga correspondente ao limite de 
escoamento.  

A. Aços para estampagem 

Segundo a norma ABNT 5915 [4] as chapas de aço 
produzidas podem ser classificadas nos seguintes graus: EM, 
para estampagem moderada; EP, para estampagem profunda; 
EEP, para estampagem extraprofunda; EEP-PC, para 
estampagem extraprofunda em peças críticas; EEP-IF, para 
estampagem extraprofunda com aço IF (Interstital Free). 

A classificação acima se aplica em chapas finas a frio de 
aço carbono e para os aços de baixo carbono convencionais 
(plain-carbon steels) ambas para estampagem, para o segundo 
também se aplica a classificação: QC, qualidade comercial. 
Ainda, conforme a norma ABNT 5915 [4] os requisitos das 
propriedades mecânicas do aço, e a composição química do 
aço, implicam expressamente o cumprimento das 
características. 

B. Aços EEP IF 

Os aços IF possuem excelentes propriedades mecânicas em 
se tratando de estampabilidade. Devido a essas características, 
tem-se tornado um aço de grande interesse pelo setor 
industrial. 

 Os aços IF possuem baixo escoamento e alto alongamento 
associado a um coeficiente de encruamento elevado e uma 
adequada textura cristalográfica. Características essas que 
proporcionam uma superior conformabilidade, ou seja, alto 
valor de anisotropia comparativamente aos aços de baixo teor 

de carbono, e são obtidos a partir da redução dos teores de C e 
N em solução sólida e da adição de elementos microligantes, 
como Nb e Ti, capazes de fixar todos os átomos de C e N sob 
a forma de carbonetos e nitretos, [3]. 

A composição química nos aços IF é de fundamental 
importância para obter excelente estampabilidade, isto é, alto 
valor anisotropia e ductilidade. Muitos estudos relatam o 
efeito da composição nas propriedades mecânicas dos aços IF-
Ti que neste instante não será descrito. 

C. Caracteristicas e verificações da chapa 

A chapa a ser analisada deve apresentar características 
distintas de modo que ao efetuar operações (tabelas 3 e 4 em 
anexo) a que está sujeito e, principalmente o repuxo. É 
necessária que, essas características sejam homogêneas, 
maleáveis, dúcteis, com grão suficientemente fino e com um 
bom acabamento superficial. 

As chapas caracterizam-se por: a) sua resistência à ruptura 
(expressa em kgf/mm2); b) seu alongamento em %; c) seu 
limite de elasticidade (expresso em kgf/mm2); d) sua 
profundidade de embutido (Ericksen-Guilery); e) sua dureza 
superficial (Brinel-Rockwell, etc.) [2]. 

Ao receber o material, é preciso ter certeza de que o 
mesmo obedece às prescrições das normas. Para tanto as 
chapas devem ser verificadas conforme dentro dos limites de 
tolerância especificadas no pedido e normas. Essas 
verificações serão efetuadas nas: a) dimensões: comprimento; 
largura; espessura. b) características mecânicas: Verificação 
das Qualidades Mecânicas: Ensaio de Tração; Ensaio de 
Dureza; Dureza Rockwell; Dureza Shore. c) qualidades 
tecnológicas: Ensaio de Dobra; Ensaio de Embutimento; 
Máquina Ericksen; Máquina Guillery. Eventualmente poderão 
ser realizados ensaios químicos. Estas verificações são feitas 
geralmente tomando de um lote de chapas algumas delas para 
que sejam verificadas. Se as chapas atendem as condições de 
qualidade, o lote pode ser aceito [2].  

Adotou-se o Teste t  para a diferença entre duas médias 
populacionais, supondo as Variâncias σx² e σY² 

desconhecidas, mas supostamente iguais. 

O aço NBR 5915 EEP IF, é o que melhor atende as 
exigências da Empresa “X” na fabricação de peças da linha 
automotiva. Com os testes pretende-se avaliar as condições de 
conformação que evitem defeitos como rugas, estiramentos 
(no caso da sede do bocal de combustível). E ainda, 
determinar os esforços envolvidos entre a ferramenta de 
conformação e o material de trabalho nas diferentes situações 
existentes em um processo de estampagem.  

III. MATERIAS E MÉTODOS 

Por meio de conformação de chapas, os testes foram 
realizados por operações de estampagem que consiste em 
transformar a chapa plana em produto, sem mudança 
substancial da espessura. Para o presente estudo utilizou-se 
chapas de aço-carbono NBR 5915 EEP e NBR 5915 EEP-IF.  

 
Para a peça ser formada é necessário sujeitar a chapa à 

pressão ideal de trabalho, regulando adequadamente a pressão 
do martelo/colchão de ar. Para conformações das chapas 
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utilizaram-se Instrumentos/ferramental especificado a seguir: 
Instrumentos/ferramental: Prensa hidráulica 250 toneladas, 
b) Ferramentas para estampagem extra-profunda, composta 
por: molde, macho, trava chapa. c) Óleo lubrificante sintético 
para estampagem – STAMP BQ 16001. 

1. TESTES REALIZADOS NA ANÁLISE DO 

PROCESSO PARA COLETA E DADOS 

A. Material NBR 5915 – EEP com adição de 
óleo ubrificante.  

Teste 1:  Utilizou-se o material NBR 5915 EEP com 
adição de óleo lubrificante. A peça conformada apresenta 
processo crítico durante a conformação. O material passa por 
operações de estampagem, onde se verificou estiramento e 
rugas no produto. A seguir foram realizados testes para análise 
do fato.  

 
Chapa fixada pelo sujeitador ou trava chapa a uma pressão 

ideal de travamento e pressão ideal de trabalho. Observou-se 
que a chapa após a conformação poderia obter a melhor forma, 
mas, o material rompeu antes da formação. Isso ocorreu 
porque o material não suportou a pressão ideal de trabalho, 
ocorrendo rompimento inesperado da peça como na “Fig. 2”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 2. Foto – Autor. Ferramentas para estampagem profunda montada e 

seus componentes.  
 

Teste 2: Para este teste utilizou-se o material NBR 5915 – 
EEP com adição de óleo lubrificante. Chapa fixada pelo 
sujeitador a uma pressão inferior à pressão ideal de travamento 
e pressão mínima de trabalho. Na “Fig. 3A” mostra-se o 
processo de conformação com má formação da peça: excesso 
de rugas pode ocasionar ruptura da peça. 

 

 
Fig. 3. Foto – Autor. A) Peça com rompimento. B) Peça com má 

formação e excess de rugas.  

 
Teste 3: Chapa fixada pelo sujeitador adequadamente. 

Regula-se a pressão de travamento, a pressão ideal de trabalho 
e faz-se o ajuste da altura do martelo. Então após o ajuste 
adequado inicia-se o processo de conformação da chapa até a 
obtenção da peça. Observou-se que o alongamento da chapa 
durante o processo de repuxo se deu conforme o esperado. 
Obteve-se o melhor possível que se pretende do material em 
uso, apesar o produto ainda apresentar algumas rugas, como 
pode ser observado na “Fig. 3B”. Todavia a peça não 

apresentou estiramento ou ruptura. Observamos ainda, que o 
percentual de alongamento foi suficiente para a conformação 
do material. Para os testes 1, 2 e 3 aplicou-se as pressões de 
trabalho apresentado na TABELA I utilizando-se a chapa de 
aço-carbono NBR 5915 EEP com adição de óleo lubrificante. 

TABELA  I. PRESSÃO DE TRABALHO – NBR 5915 EEP 

Chapa de aço-carbono Pressão de trabalho (MPa) 

NBR 5915 EEP 

Tes
te 1 

Test
e 2 

Tes
te 3 

140 160 180 

B. Material NBR 5915 – EEP IF sem adição de 
óleo lubrificante. 

Teste 1:  Para este teste utilizou-se o material NBR 5915 – 
EEP IF sem adição de óleo lubrificante. Segundo a NBR 5915 
- EEP IF, este material apresenta ótima estampabilidade para 
conformação de peças críticas. Por isso, não há necessidade de 
adição de lubrificante.  

 
Chapa fixada pelo sujeitador adequadamente, regula-se a 

pressão de travamento e pressão ideal de trabalho e faz-se o 
ajuste da altura do martelo. Após ajustar adequadamente a 
ferramenta inicia-se o processo de conformação da chapa até a 
obtenção da peça. Observou-se, que durante a operação de 
estampagem, o material apresentou ótimo 
alongamento/escoamento resultando em um produto com 
excelente forma geométrica, como pode ser visto na “Fig. 
4A”. 

 
 
Fig. 4. Foto – Autor. A) Peça com algumas rugas. B) Produto com 

excelente forma geometrica.  

 
Teste 2 e 3: Para os testes 2 e 3 com o material NBR 5915 

– EEP IF sem adição de óleo lubrificante, adotou-se os 
mesmos procedimentos realizados no teste 1 variando apenas 
a pressão de trabalho conforme indicado na TABELA II. 

TABELA II. . PRESSÃO DE TRABALHO – NBR 5915 EEP IF 

 
Observou-se, que durante a realização do teste 1, 2 e 3 na 

operação de estampagem, o material NBR 5915 – EEP IF sem 
adição de óleo lubrificante apresentou-se ótimo 

Chapa de aço-carbono Pressão de trabalho (MPa) 

NBR 5915 EEP IF 

Test
e 1 

Test
e 2 

Teste 
3 

150 170 200 
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alongamento/escoamento resultando em um produto com 
excelente forma geométrica, como pode ser visto na “Fig. 
4B”. 

 Na peça obtida com o material NBR 5915 – EEP IF, o 
grau de enrugamento foi bastante reduzido. Além disso, foi 
constatada a possibilidade de maior rendimento com seu uso, 
tendo em vista que a quantidade e a gravidade dos defeitos que 
podem aparecer durante a conformação foram reduzidos da 
ordem de 80% em relação ao material NBR 5915 – EEP.  

Para os testes 1, 2 e 3 aplicaram-se as pressões de trabalho 
apresentado na TABELA II utilizando-se a chapa de aço-
carbono NBR 5915 EEP IF sem adição de óleo lubrificante. 

C. Teste para a diferença entre duas médias 
populacionais. Variâncias σx²e σY² desconhecidas, mas 
supostamente iguais. 

Conforme o problema apresentado, optou-se por trabalhar 
com 2 tipos materiais: as chapas de aço-carbono o NBR 5915 
EEP e NBR 5915 EEP-IF. As pressões de trabalho 
apresentada na TABELA III foram coletadas durante a 
realização dos testes 1, 2 e 3. Fixando um nível de 
significância de 5%, existe evidência de que a chapa de aço 
carbono NBR 5915 EEP-IF seja mais resistente do que a 
chapa de aço NBR 5915 EEP. Antes de qualquer coisa vamos 
testar se as duas populações possuem a mesma variância. Para 
tanto se aplica o teste de igualdade de variâncias, utilizando 
as amostras acima e um nível de significância de 5%. 

TABELA III. PRESSÃO DE TRABALHO APICLADADAS NO MATERIAL  NBR 

5915 EEP E NBR 5915 IF 

 
As hipóteses são: H0: µx - µy = 0 (µx = µy) contra H1: 

µx - µy > 0 (µx > µy), Os dados obtidos a partir da tabela 10 
são: X = 160,0 e Y = 173,33; SX ² = 400   e SY ² = 633,33; SX 
= 20 e SY = 25,166. Tem-se: Graus de liberdade: 2 
(numerador), 2 (denominador). Inicialmente vamos testar a 
hipótese de homogeneidade das variâncias com α = 5%. Assim 
o valor da estatística de distribuição F de Snedecor é: 

 (1)   
 

Com o auxílio da tabela da distribuição F (TABELA 4), 
com o nível de significância de 5%, com 2 e 2 graus de 
liberdade no numerador e denominador, respectivamente, 
obtemos: F 2,2,5%=19,00, como F calculado= 1,58. Temos 
que F calculado<F n – 1, m – 1, α. Logo, aceitamos Ho, ou 
seja, as variâncias são iguais, ao nível de 5% de probabilidade. 
Assim, a variância amostral ficará:  

 
1 / 19,00< (SX²/SY²) <19,00. Ou seja, 0,0526< (SX²/SY²) 

<19,00 

 
TABELA IV. DISTRIBUIÇÃO F DE SNEDECOR α=0,05 [5] 

 

 
 
Voltemos, agora, ao nosso objetivo, que é verificar se duas 

médias populacionais podem ser consideradas iguais ou 
não. No exemplo, as hipóteses são dadas por: Ho: µx=µy 
versus H1: µx≠µy. Para estudar se as duas médias 
populacionais são iguais ou não, a estatística teste a ser 
utilizada é dada por: O denominador (n-1) é denominado de 
“graus de liberdade” dessa estimativa. 

 

(2) 
 

O valor da variável teste será:  tc =-0,718 

Com a aplicação do test t (TABELA 5), as duas 

variedades de chapas de aço carbono têm produção 
diferentes, ao nível de 5% de probabilidade. Neste caso, 
com estas amostras é possível afirmar que o material NBR 
5915 EEP IF apresenta maior resistência que o material 5915 
NBR EEP. 

Com relação às características de estampabilidade dos 
materiais submetidos ao teste de tração, fica evidente, pelo 
valor de 1.820 para Rm (média ponderada da anisotropia), que 
o material com melhor embutibilidade é o aço EEP-PC, o que 
confirma a característica de altíssima capacidade de 
deformação desse material, [6] 

 
TABELA V. DISTRIBUIÇÃO t DE STUDENT [7] 

 
 

IV. CONCLUSÕES 

Diante dos testes realizados conclui-se que foi possível 
demonstrar que as duas variedades de chapas de aço carbono 
têm produções diferentes, ao nível de 0,05 de probabilidade. 

Chapas de aço-carbono Pressão de trabalho (MPa) 

NBR 5915 EEP (X) 1
40 

1
60 

180 

NBR 5915 EEP-IF (Y) 1
50 

1
70 

200 

F =1,58 
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Sendo que com as amostras utilizadas é possível afirmar que o 
material NBR 5915 EEP IF apresenta maior resistência que o 
material NBR 5915 EEP. 

Portanto, ainda há muito trabalho para aperfeiçoar o 
processo de estampagem e determinar o material que atenda 
plenamente as condições de conformação para produzir peças 
consideradas críticas que cumpram suas funções de forma 
eficiente e econômica. Deve-se considerar a aplicabilidade da 
peça, a resistência do produto para efeito de teste, coeficiente 
de encruamento dos aços a forma geométrica, o acoplamento e 
aparência do produto. 
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