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Resumo: A conformação superplástica ganhou espaço 

na indústria aeronáutica por sua capacidade de fazer 

reduções nas operações de fabricação, substituindo 

etapas de usinagem ou conformação plástica, de uma 

peça limitada na sua geometria, devido ao processo 

utilizado. Este trabalho irá enfatizar o processo de 

conformação por sopro, para compreender a 

conformação superplástica por meio de técnicas 

numéricas. O estudo será desenvolvido utilizando a liga 

Ti-6Al-4V de uso aeronáutico.  

1. Introdução 
A utilização de materiais que apresentam 

comportamento superplástico no processo de 

conformação é devido à característica de apresentar 

grandes deformações. A superplasticidade é alcançada 

por causa das características da estrutura do material 

(tamanho de grão e sensibilidade à taxa de deformação)   

e os parâmetros de processo empregados quando o 

material é deformado ( temperatura e taxa de 

deformação)
[1]

 que devem ser mantidos constantes. 

Conformações por sopro (Fig. 1) consistem em 

deformar o blank impondo um gás inerte a uma pressão 

pré-determinada para manter a taxa de deformação 

dentro da faixa de superplasticidade
[2]

. A pressão é 

variável em função do tempo e seus valores são obtidos 

com o auxilio de simulações. O uso de simulações 

numéricas na conformação superplástica tem o intuito 

de aperfeiçoar o processo e obter principalmente a curva 

de pressão por tempo.    

  

 
Figura 1- Material superplástico no processo de 

conformação por sopro 

Fonte: “adaptado de” Siegert; Werle, 1994. 

2. Desenvolvimento 
O estudo foi desenvolvido com o auxilio de um 

programa de elementos finitos, o pré e pós processador 

foi utilizado o MSC.Mentat, e como solver o 

MSC.Marc. 

Um modelo representando uma estrutura complexa 

(Fig. 2) foi criado e as propriedades do material 

inseridas no programa. A simulação realizada com o 

elemento tipo membrana (Elemento 18 – QUAD4) e o 

blank teve uma discretização inicial homogênea, porém 

foi adotada a  adaptação automática para refino da 

malha especialmente pelos elementos de contato. 

 
Figura 2 – Geometria estudada 

3. Resultados 
A análise numérica realizada permitiu o 

levantamento da curva de pressão por tempo (Fig. 3), 

que  apresenta uma ascensão inicial em consequência 

dos arredondamentos dos cantos salientes de entrada da 

geometria do modelo, um decréscimo por causa do 

estiramento predominar, e novamente o aumento de 

pressão com o contato chapa-matriz e em consequência 

dos arredondamentos dos cantos reentrantes da matriz. 

 
Figura 3 – Variação da pressão de conformação em 

função do tempo. 

4. Conclusões 
Estudando a curva de pressão, cada modelo de 

peça necessitara de uma nova curva, por causa da 

dependência da geometria e do material, que influencia 

na variação da pressão de conformação. As 

instabilidades apresentadas na curva de pressão foram 

devido à escolha aleatória dos elementos finitos para 

efetuar a média das taxas de deformações, este efeito é 

gerado por falhas numéricas.  
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