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Principais processos de conformação 

plástica dos metais 

- Laminação  

 

- Extrusão 

 

- Trefilação 

 

- Estampagem 

 

- Forjamento 
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Forjamento 
O forjamento é o processo de conformação por compressão direta pelo 

qual se obtém a forma desejada por martelamento ou aplicação 

gradativa de uma pressão. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=f1gDHKxKtUlkRM&tbnid=NFRr2-ippI4SqM:&ved=0CAcQjRw&url=http://sobre-historias-y-leyendas.blogspot.com/2013/04/de-la-edad-del-hierro-magico.html&ei=Z20ZVOqxGMi4ggTSsILoDQ&bvm=bv.75558745,d.aWw&psig=AFQjCNESWUq05eQqjOQN35HX_zvdIBmj1w&ust=1411038522999801


Forjamento 
O forjamento é realizado normalmente a quente, embora também 

possa ser feito a frio. O processo convencional é o processo a quente. 



Forjamento 
Existem dois processos de forjamento: 

matriz aberta matriz fechada 
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Forjamento 
Materiais comumente utilizados para a produção de peças forjadas: 

 

 

- Aços carbono  

- Aços estruturais 

- Aços ligados 

- Aços ferramenta 

- Aços inoxidáveis 

 

- Ligas de cobre 

- Ligas de alumínio 

- Ligas de magnésio 

- Ligas de níquel 

- Ligas de titânio 



Forjamento em matriz aberta 

- Utilizados para lotes pequenos, peças sob encomenda 

 

- Peças grandes e de geometria simples 

 

- Baixa produtividade 

 

- Baixo custo por não ser necessária uma matriz específica para a peça  
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Forjamento em matriz aberta 

Pode ser utilizado o forjamento em matriz aberta como uma etapa 

anterior ao forjamento em matriz fechada 

 

Neste caso, sua função é a de distribuir a massa de uma peça bruta de 

forma a facilitar o forjamento em matriz fechada. 
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Forjamento em matriz aberta 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=UfB8fGrPZTQjdM&tbnid=HKYaBZTRkcQCtM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.cccme.org.cn/shop/cccme11663/index.aspx&ei=OG0ZVJnLMYmVgwSSroGgDQ&bvm=bv.75558745,d.aWw&psig=AFQjCNESWUq05eQqjOQN35HX_zvdIBmj1w&ust=1411038522999801


Forjamento em matriz fechada 
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Forjamento em matriz fechada 

- Alta produtividade 

 

- Produção seriada 

 

- Grande quantidade de peças 

 

- Uma matriz para cada item 
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Características das peças forjadas 

Neste processo a estrutura tende a assumir uma distribuição que corresponde à 

deformação do metal. 



Peças forjadas x peças fundidas 

Peças fundidas podem conter porosidades e vazios (rechupes), que 

comprometem a qualidade e o desempenho 
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Peças forjadas x peças fundidas 

Parte da peça fundida 

é projetada para 

conter a região do 

rechupe para posterior 

descarte 
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