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ABSTRACT 

In stamping processes, it is often necessary to control the material flow in order to 
have a well-distributed plastic strain throughout the blank, thereby avoiding fracture 
and wrinkling. One way of controlling this flow is by using drawbeads, a specific 
geometry that generates restraining forces opposite to the movement of the blank. The 
restraining forces vary according to the drawbead shape, which causes variations in 
the results of a stamping process. This paper analyses variations in the results of the 
formed parts, i.e., plastic strain, thinning, fracture and wrinkling, caused by different 
drawbead geometries, using the Finite Elements Method as a basis. Comparisons for a 
dual-phase 500 steel, 1.2 mm thick blank were conducted for different process 
parameters. It was possible to reduce failures, such as fracture and wrinkling, in the 
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results of the process, based on the Forming Limit Diagram of the material, by 
modifying drawbead depth and radiuses. 
 
Key words — Drawbead, Stamping, Sheet Metal Forming, Finite Elements Method. 
 

RESUMO 

Em processos de estampagem é necessário controlar a movimentação da chapa de 
maneira que a deformação plástica seja distribuída uniformemente pela peça, o que 
ajuda a evitar falhas por fratura ou enrugamento. A utilização de um quebra-rugas, uma 
geometria específica que produz forças de restrição à movimentação da chapa, 
consiste em uma prática usual de se realizar esse controle. As forças de restrição 
geradas variam com a geometria do quebra-rugas, o que causa variações nos 
resultados da estampagem. Este artigo analisa essas variações nos resultados, 
causadas por diferentes quebra-rugas, tendo como base o Método dos Elementos 
Finitos. Foi feita a comparação dos resultados simulados da estampagem, usando-se 
diferentes parâmetros de processo, de uma peça de aço “dual phase”, com chapa 
inicial de 1,2 milímetros de espessura. Ao alterar parâmetros geométricos dos quebra-
rugas, foi possível reduzir defeitos como fraturas e enrugamentos nos resultados 
finais, baseados na Curva Limite de Conformação do material.  
 

Palavras-chave — Quebra-rugas, Estampagem, Conformação de chapas metálicas, 
Método dos Elementos Finitos. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A estampagem pode ser definida como um conjunto de operações realizadas por 

prensagem. Essas operações ocorrem por meio de três tipos de deformação e suas 

combinações, sendo essas o dobramento, o alongamento e o desenho ou estampo [1]. Outra 

definição para a estampagem seria um processo de conformação mecânica de chapas 

metálicas, caracterizando durante esse processo uma deformação plástica, ou permanente, 

do material. A conformação da chapa metálica se dá pelo forçamento dessa para dentro da 

cavidade de uma matriz, por meio de um punção, ferramentas essas que possuem formatos 

complementares, ou seja, que somadas possuem a forma do contorno da peça conformada. 

Ao final do processo, a chapa inicial, não conformada, com formato simples, obtém uma 

geometria desejada e mais complexa [2].  

Na estampagem é necessário controlar-se a movimentação da chapa, buscando garantir 

que ocorra deformação plástica na peça, para que essa seja conformada. O controle da 

movimentação da chapa é feito por meio de forças de restrição que podem ser criadas 

usando-se somente prensa-chapas (sujeitador) ou com o auxílio de quebra-rugas (drawbead). 

A pressão aplicada no prensa-chapas cria forças de restrição por causa do atrito entre a 

chapa e as ferramentas. Para casos que demandam altas forças de restrição, seriam 

necessárias altas pressões no prensa-chapas e, consequentemente, prensas muito robustas, 

além de acarretar em desgaste nas ferramentas ou escoriação (galling) na chapa. Para evitar 

esses problemas, é usual adotar a utilização de um quebra-rugas [3]. 

O quebra-rugas é composto por uma saliência na matriz, ou no prensa-chapas, e uma 

reentrância de formato complementar na ferramenta oposta. Dessa forma, após o estágio do 

fechamento, no qual a chapa é pressionada entre a matriz e o prensa-chapas, passam a 

existir além das forças geradas pelo atrito entre o blanque e as ferramentas, forças de 

resistência mecânica, já que para atravessar a geometria na região do quebra-rugas é 
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necessário que a chapa se deforme plasticamente [4]. 

A Figura 1 mostra esquematicamente um quebra-rugas, no qual estão expostas as 

representações em superfície de uma matriz e de um prensa-chapas em corte transversal às 

mesmas. Na mesma figura a região do quebra-rugas está exposta em um corte frontal 

bidimensional aumentado para demonstrar a deformação sofrida pela chapa ao passar pelo 

quebra-rugas. 

 

 

 

Figura 1: esquema representativo de um quebra-rugas. 

 

Em processos de estampagem que utilizam prensa-chapas, primeiramente a região 

periférica da chapa é pressionada entre o prensa-chapas e a matriz. Em seguida, o punção 

pressiona a parte interna da chapa para o interior da matriz. Para as regiões de seção reta, 

ou seja, sem quebra-rugas, as forças de restrição geradas durante o processo são 

principalmente de atrito, sendo possível variar sua magnitude variando-se a força aplicada no 

prensa-chapas. Adicionando-se um quebra-rugas, surgem também forças de restrição 

causadas pela deformação de dobramento na chapa [5]. 

Durante o processo de estampagem, em função da geometria da peça que se deseja 

produzir podem ocorrer redução ou aumento na espessura da chapa em diferentes regiões, 

resultando em fraturas ou enrugamento em casos extremos. Devido às forças de restrição da 

chapa geradas, o quebra-rugas tem influência considerável na quantidade de deformação 

sofrida pela peça. O quebra-rugas restringe o movimento da chapa, o que, somado à carga 

imposta pelas ferramentas de estampagem, causa estiramento, geralmente levando a 

maiores reduções de espessura na chapa quando se compara o mesmo produto estampado 

sem a utilização de quebra-rugas. Os aspectos geométricos do quebra-rugas, como tipo, 

comprimento, profundidade e raios, têm influência direta nas forças de restrição geradas. 

Com maiores profundidades a chapa se deforma mais para passar pelo quebra-rugas, por 

exemplo, acarretando em maiores forças de restrição. Assim, na fabricação de um quebra-
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rugas, esses parâmetros geométricos devem ser considerados, já que é necessário definir as 

forças de restrição na fabricação, para que se obtenha uma peça estampada de maneira 

apropriada. Isso é necessário, pois compreende-se que o excesso ou a falta de restrições 

podem causar defeitos na fabricação, como a fratura e o enrugamento, respectivamente, 

conforme citado anteriormente. Em específico, o enrugamento e até mesmo elevados 

gradientes de deformação plástica na chapa podem causar defeitos estéticos em peças de 

classe “A”, para as quais a exigência de qualidade superficial é muito rigorosa. 

Nos processos de conformação de chapas a resposta à deformação plástica se 

manifesta de diversas maneiras, como no encruamento, na anisotropia, na falha e na fratura, 

muitas vezes combinando essas [7]. Diante disso, os softwares que utilizam o Método dos 

Elementos Finitos (MEF) precisam se basear em modelos e em informações de entrada como 

a Curva Limite de Conformação (CLC), a Curva de Escoamento e a direção de laminação, 

pois é a partir desses dados que os softwares calculam o comportamento da peça durante o 

processo. 

Este estudo justifica-se no fato de que a elaboração de uma matriz para um processo de 

estampagem é um procedimento complexo e inexato e que demanda ajustes práticos por 

tentativa e erro (tryouts) para se atingir uma matriz que produza peças aceitáveis [5]. Devido 

à influência dos parâmetros geométricos do quebra-rugas nos resultados dos processos de 

estampagem, o projeto do quebra-rugas utilizado se torna uma parte relevante da otimização 

desses processos de fabricação. Por isso, é imprescindível realizar estudos sobre a 

geometria do quebra-rugas usando-se o Método dos Elementos Finitos, possibilitando a 

redução na quantidade de tryouts necessários para se otimizar o processo. Dessa forma, 

reduz-se a perda de material e a necessidade de reusinagens das matrizes, o que implica na 

redução direta de custos. 

Portanto, o presente artigo objetivou correlacionar os tipos de quebra-rugas e suas 

dimensões com a qualidade de uma peça estampada. Em outras palavras, busca aprimorar, 

ou seja, garantir que a peça se conforme sem que ocorram rugas ou fraturas. Para tanto, 

utilizou-se o auxílio do Método dos Elementos Finitos, com foco em uma peça com geometria 

específica. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Foram realizadas simulações de um processo de estampagem com o uso de uma 

prensa de simples efeito. A Figura 2 mostra esquematicamente o princípio de funcionamento 

desse tipo de prensa, no qual uma matriz vai de encontro com uma chapa e a força contra o 

prensa-chapas, oferecendo resistência ao movimento da matriz. Em seguida, ambos se 

movimentam juntamente, levando a chapa de encontro ao punção, o qual embute a chapa no 

interior da matriz. 
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Figura 2: Esquema de funcionamento de prensas operando em simples efeito. 

 

Os parâmetros do processo foram semelhantes para todas as simulações realizadas, 

havendo variação apenas na presença de quebra-rugas e nos seus parâmetros geométricos. 

O processo simulado consistiu na utilização de três ferramentas, criadas como modelos de 

superfície rígida, ou seja, considerando apenas a casca externa das ferramentas e sem 

admitir deformação. Essas ferramentas são uma matriz (Figura 3a), um prensa-chapas 

(Figura 3b) e um punção (Figura 3c). 

 

 

Figura 3: Modelos de ferramentas utilizados nas simulações: (a) matriz, (b) prensa-chapas e 

(c) punção. 

 

As simulações foram feitas com a presença ou não de um quebra-rugas para conformar 

a chapa em três operações (Figura 4), considerando operação de posicionamento (Gravity; 

Figura 4a), de fechamento (Holding; Figura 4b) e de estampagem (Stamping; Figuras 4c e 

4d). Na etapa de posicionamento, a chapa é colocada em cima do prensa-chapas e a 

simulação do efeito da força gravitacional na chapa é realizada para verificar o seu 

assentamento no prensa-chapas. Na etapa de fechamento, a chapa é pressionada entre a 
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matriz e o prensa-chapas. A partir desse momento já existem forças de restrição devido ao 

atrito da chapa com essas ferramentas. Por fim, na etapa de estampagem é feita a simulação 

da operação de estampagem propriamente dita, sendo o punção pressionado contra a chapa 

e a forçando para o interior da cavidade da matriz. Após esse estágio, a chapa se encontra 

conformada em sua geometria final. 

 

Figura 4: Corte transversal das etapas do processo mostrando as etapas de (a) 
posicionamento, (b) fechamento e (c; d) estampagem. 

 

As simulações foram feitas usando-se alguns parâmetros como base, os quais se 

repetiram para todas as simulações. Manteve-se a geometria final da peça (Figura 5), o 

tamanho da chapa inicial ou blanque, de 360 mm de altura por 750 mm de comprimento, com 

espessura de 1,2 mm e coeficiente de atrito entre as ferramentas e a chapa de 0,12 

(Coulomb) [8]. Além disso, a força no prensa-chapas usada em todas as simulações foi de 

800 kN e o material usado foi o aço DP 500. A força considerada no prensa-chapas foi 

relativamente alta, comparando-se com valores comumente empregados em processo 

industriais, para garantir o contato do blanque com as ferramentas durante a etapa de 

estampagem. A Curva de Escoamento e a Curva Limite de Conformação do material, 

mostradas nas Figuras 6 e 7 respectivamente, foram retiradas da biblioteca do software [8]. 

 

                 

      Figura 5: Vista isométrica superior                 Figura 6: Curva de Escoamento para o aço 
      da peça conformada obtida ao final               DP 500 com 1,2 mm de espessura [8]. 
      das simulações.                         
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Figura 7: Curva Limite de Conformação do aço DP 500 com 1,2 mm de espessura [8]. 
 

Variou-se entre os tipos de quebra-rugas quadrado, circular e degrau, expostos na 

Figura 8 e entre geometrias, alterando-se parâmetros isoladamente para as simulações 

usando a geometria da segunda simulação como base de comparação. As dimensões 

consideradas são baseadas em dimensões tipicamente industriais. A Tabela 1 mostra a 

relação dos quebra-rugas, incluindo tipo dos mesmos e os seus parâmetros geométricos, 

usados para cada uma das 7 simulações realizadas. A primeira simulação foi feita sem 

quebra rugas, já as demais foram feitas considerando quebra-rugas com dimensões distintas 

e de diferentes tipos. 

 

 

Figura 8: Tipos de quebra-rugas usados: (a) quadrado, (b) circular e (c) degrau. 

 

A Figura 9 representa as forças de restrição geradas por um quebra-rugas, que são 

sempre contrárias ao sentido do movimento da chapa. As forças de restrição são calculadas 

pela força aplicada pelo quebra-rugas dividida por unidade de comprimento do mesmo 

(N/mm). 

As simulações consideraram a chapa inicial retangular discretizada em 779 elementos. 

Durante as simulações a peça foi remalhada com base no menor raio usado nas ferramentas. 

Uma remalha dinâmica foi feita de forma que no decorrer das simulações elementos 

problemáticos foram divididos em um maior número de elementos, sendo possível 

representar melhor os efeitos das tensões e das deformações em todas as regiões. 
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Tabela 1: Relação de quebra-rugas, tipo de quebra-rugas e parâmetros geométricos para os 

quebra-rugas usados em cada simulação. 

 

 

 

 
Figura 9: Representação simplificada das forças de restrição em um quebra-rugas 

quadrado. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Curva Limite de Conformação é de grande relevância para a análise de resultados de 

processos de conformação por estampagem, já que torna possível a verificação dos mesmos 

para a peça discretizada em elementos. Os dados de deformação nas duas direções do plano 

da chapa são plotados em um gráfico e baseando-se em dados empíricos é possível prever a 

ocorrência de defeitos associando os valores de deformação encontrados na simulação para 

cada elemento com determinada região do gráfico da Curva Limite de Conformação. Dessa 

forma, a localização do ponto em determinada região do gráfico informa se aquele elemento 

sofreu estricção, fratura e se o estiramento foi insuficiente ou se houve algum risco ou alto 

risco de enrugamento. Pontos acima da linha sólida da CLC são pontos onde ocorreu fratura, 

e pontos entre a linha sólida e a linha pontilhada sofreram estricção, contudo não sofreram 

fratura. 

As Figuras 10 11 expõem, respectivamente, os resultados de afinamento e de 

deformação plástica para a primeira simulação, possibilitando observar a correlação entre o 

afinamento, a deformação plástica e os resultados da CLC, ou seja, as regiões com menor 

redução de espessura e que sofreram menor deformação plástica correspondem às regiões 

de estiramento insuficiente e com risco de enrugamento na CLC. Já o ponto com redução 
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excessiva de espessura corresponde ao ponto com risco de fratura na CLC. Os resultados 

obtidos para as simulações foram correlacionados com os elementos da peça e plotados na 

Curva Limite de Conformação do material e estão expostos nas Figuras 12 a 18. As regiões 

críticas dos resultados foram destacadas nas imagens para facilitar a visualização. As regiões 

com estiramento insuficiente e risco de enrugamento foram circuladas em preto e as regiões 

com ocorrência de estricção e fraturas foram apontadas por setas brancas. 

A primeira simulação (Figuras 10, 11 e 12) foi feita sem quebra-rugas para se obter um 

parâmetro de comparação com pouca restrição ao movimento da chapa. A baixa restrição à 

movimentação é evidenciada pela presença de grandes regiões de estiramento insuficiente e 

com risco de enrugamento na região útil da peça, como mostrado pelos círculos pretos. 

Durante o processo de estiramento, ou deformação plástica, ocorre o encruamento, no qual o 

material aumenta sua resistência mecânica. Por isso, regiões de estiramento insuficiente são 

problemáticas, já que são regiões nas quais a peça tem menor resistência mecânica. Os 

resultados acusam também uma fratura apontada por uma seta branca no ponto (a). 

 

 
Figura 10: Distribuição da redução de espessura na primeira simulação; região (a) indicando 

excesso de afinamento e regiões circuladas mostrando pouca redução ou aumento na 

espessura. 

 

 
Figura 11: Distribuição da deformação plástica efetiva na primeira simulação; regiões 

circuladas evidenciando pouco ou nenhum encruamento. 
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Figura 12: Resultado da simulação 1 (sem quebra-rugas); ponto de fratura em (a) e regiões 

com estiramento insuficiente e com risco de enrugamento circuladas em preto. 

 

A segunda simulação (Figura 13) foi feita usando-se um quebra-rugas uniforme de 

geometria quadrada com parâmetros geométricos iniciais que foram usados como base para 

as demais simulações. Conforme esperado, a adição do quebra-rugas aumentou a restrição, 

o que fica evidente pela redução das regiões de estiramento insuficiente e pela redução das 

áreas com risco de enrugamento a regiões pontuais na parte útil da peça. É possível observar 

também fraturas nos pontos (a) e (c) e ocorrência de estricção no ponto (b). 

 

 
Figura 13: Resultado da simulação 2 (quebra-rugas quadrado); regiões com estiramento 

insuficiente e com risco de enrugamento circuladas em preto e ocorrência de estricção em (b) 

e de fratura em (a) e (c). 
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Variou-se a relação de comprimentos do quebra-rugas na terceira simulação (Figura 

14), para se observar o efeito desses nas forças de restrição, mantendo a mesma relação C1-

C2. O aumento dos comprimentos do quebra-rugas não causou grandes alterações nos 

resultados em comparação à segunda simulação. Contudo, houve um leve aumento das 

regiões de estiramento insuficiente e risco de enrugamento. A fratura no ponto (a) também 

ocorreu nessa simulação e a região de ocorrência de estricção em (b) se manteve, todavia, a 

fratura em (c) se reduziu a uma região de ocorrência de estricção. Essas alterações não 

foram muito expressivas, porém sugerem aumento na restrição ao movimento da chapa e os 

resultados obtidos aparentam terem sido piores, já que houve aumento de regiões com 

defeitos. 

 

 
Figura 14: Resultado da simulação 3 (variação nos comprimentos); regiões com estiramento 

insuficiente e com risco de enrugamento circuladas em preto e ocorrência de estricção em (b) 

e (c) e de fratura em (a). 

 

Alterou-se somente o raio superior (R1) do quebra-rugas para a quarta simulação (Figura 

15), em relação ao quebra-rugas da segunda simulação. Ao se diminuir esse raio em relação 

ao quebra-rugas da segunda simulação pôde-se observar uma redução nas regiões de 

estiramento além da ocorrência de estricção nos pontos (d) e (e) e de fratura nos pontos (a), 

(b), (c) e (f). 

Na quinta simulação (Figura 16) foi utilizado um quebra-rugas semelhante ao da 

segunda. Variou-se a profundidade do quebra-rugas para se verificar o efeito desse nas 

forças de restrição. Ao aumentar a profundidade do quebra-rugas em relação a segunda 

simulação, as regiões de estiramento insuficiente reduziram consideravelmente, a fratura em 

(a) foi mantida e ocorreu estricção nos pontos (b), (c), (d), (e) e (f). Esses resultados indicam 

aumento na restrição. Os resultados obtidos nessa simulação foram melhores, em relação 

aos resultados da segunda simulação, apesar da ocorrência de estricção em vários pontos da 

região útil da peça e da fratura, também presente na segunda simulação. 
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Figura 15: Resultado da simulação 4 (variação no raio superior); regiões com estiramento 

insuficiente e com risco de enrugamento circuladas em preto, ocorrência de estricção em (d) 

e (e) e de fratura em (a), (b), (c) e (f). 

 

 
Figura 16: Resultado da simulação 5 (variação na profundidade); regiões com estiramento 

insuficiente e com risco de enrugamento circuladas em preto, pontos de ocorrência de 

estricção em (b), (c), (d), (e) e (f) e fratura em (a). 

 

Um quebra-rugas de geometria circular, com parâmetros geométricos semelhantes ao 

da segunda simulação foi usado para a sexta simulação (Figura 17). O objetivo dessa 

simulação foi observar a variação nas restrições ao utilizar-se um quebra-rugas circular em 

comparação com o quebra-rugas quadrado. A sexta simulação obteve resultados 

semelhantes aos da segunda simulação, sem nenhuma alteração expressiva aparente, 
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ocorreu estiramento insuficiente em regiões análogas e as ocorrências de enrugamento nos 

pontos (b) e (c) e a fratura no ponto (a) ocorreram também nessa simulação. 

 

 
Figura 17: Resultado da simulação 6 (quebra-rugas circular); regiões com estiramento 

insuficiente e com risco de enrugamento circuladas em preto, ocorrência de estricção em (c) e 

fratura em (a) e (b). 

 

A sétima simulação (Figura 18) usou um quebra-rugas de geometria degrau, mantendo 

parâmetros geométricos semelhantes aos da segunda simulação. O objetivo dessa simulação 

foi observar a variação nas restrições. O quebra-rugas degrau obteve um resultado 

semelhante ao da segunda simulação, porém houve um ligeiro aumento nas regiões de 

estiramento insuficiente. 

 

 
Figura 18: Resultado da simulação 7 (quebra-rugas degrau); regiões com estiramento 

insuficiente e com risco de enrugamento circuladas em preto além de fratura em (a). 
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A Tabela 2 correlaciona e sintetiza os resultados das simulações feitas. O objetivo dessa 

tabela foi simplificar a observação dos efeitos das alterações no quebra-rugas testadas, 

sejam esses nas forças de restrição ou na tendência dos resultados. As informações na 

Tabela 2 são relativas à simulação 2, a qual foi utilizada como base. A Tabela 3 funciona 

como complemento da Tabela 2 e expõe as relações entre o aumento e a diminuição dos 

parâmetros geométricos e a influência desses nas restrições, além das tendências que 

puderam ser observadas a partir das simulações realizadas. 

 

Tabela 2: Comparação e síntese dos resultados (simulações 1 a 8). 

 
 

É possível observar a partir das Tabelas 2 e 3 os efeitos dos parâmetros de quebra-

rugas nos resultados e a correlação desses com as forças de restrição calculadas pelo 

software. Com a diminuição dos comprimentos, houve pouca influência nos resultados, o que 

foi traduzido na força de restrição calculada, que sofreu pouca alteração. Ao aumentar a 

profundidade, assim como ao diminuir o raio superior (R1), o estiramento na peça aumentou, 

resultando em maiores forças de restrição calculadas. A Tabela 2 mostra, ainda, que a 

simulação sem quebra-rugas teve menor restrição, já que houve maior tendência de 

enrugamento nos resultados. Além disso, os quebra-rugas dos tipos circular e degrau 

apresentaram variações não muito acentuadas com relação ao tipo quadrado, embora 

tenham mostrado diminuição na restrição. Isso ocorreu em razão dos parâmetros específicos 

utilizados para este estudo. 

 

Tabela 3: Efeitos diretos do aumento e da diminuição de cada parâmetro geométrico nos 

resultados. 

 
 

Para as alterações no tipo de quebra-rugas, apesar de os resultados não apresentarem 

diferenças expressivas em relação aos resultados da simulação base, as forças de restrição 

diminuíram. Isso se dá porque o software calcula as forças de restrição de maneiras 

diferentes dependendo do tipo de quebra-rugas, mas os resultados são obtidos calculando-se 

as tensões e deformações diretamente para cada elemento da malha, não dependendo da 

força de restrição calculada para o quebra-rugas. 

Não se eliminou todos os defeitos na região útil da peça com as simulações realizadas, 
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pois o fato de se tratar de uma peça com geometria complexa tende a facilitar a ocorrência de 

defeitos. Além disso, as simulações só consideraram alterações no tipo e nos parâmetros 

geométricos do quebra-rugas. Existem, ainda, opções que não foram abordadas neste 

estudo, como a utilização de mais de um quebra-rugas ou o uso de quebra-rugas com 

variação geométrica ao longo de diferentes zonas do mesmo. Essas opções permitem 

maiores restrições e possibilidades de diminuição das forças de restrição durante o processo, 

determinando regiões com diferentes forças de restrição na peça, no caso do quebra-rugas 

diferenciado por zonas. Na prática industrial, o dimensionamento e a seleção do quebra-rugas 

é crucial, mas deve ser somado ao aperfeiçoamento do projeto da peça e das etapas de 

processo, possibilitando que esse seja viabilizado. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos resultados obtidos, foi possível observar alguns fenômenos. Ao usar um 

quebra-rugas, houve um aumento no estiramento de forma geral na peça, o que indica 

aumento nas forças de restrição em relação a simulação sem quebra-rugas. A variação 

isolada de cada um dos parâmetros geométricos do quebra-rugas teve influência nos 

resultados, sendo que as variações mais expressivas ocorreram ao se alterar a profundidade. 

A relação observada foi que ao aumentar a profundidade aumentou-se o estiramento na 

peça, indicando aumento nas forças de restrição. 

A variação do tipo de geometria causou poucas alterações nos resultados obtidos. 

Entretanto, tanto o quebra-rugas do tipo circular quanto o do tipo degrau apresentaram 

restrições ligeiramente menores em relação ao quebra-rugas do tipo quadrado, o que indica 

redução nas forças de restrição. 

Portanto o quebra-rugas é um elemento de relevante importância na viabilidade de 

peças produzidas por estampagem. Em outras palavras, possui influência direta na qualidade 

do produto. 
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