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RESUMO 

Este trabalho apresenta todas as etapas da simulação numérica de um problema 

de design de componente por hidroconformação. A entrada de dados, geração da 

malha e das matrizes de conformação, análise numérica e visualização de 

resultados são realizadas pelo Sistema Integrado de Geração, Análise e 

Visualização para Problemas 3D (SIGA3D) desenvolvido. Para o gerenciamento 

das informações de projeto, utiliza-se um software livre que permite acompanhar 

online o andamento de cada tarefa do projeto e controlar versões de arquivos. A 

união do SIGA3D com o gerenciamento online das informações de projeto traz 

eficiência, mobilidade e organização do trabalho, gerando uma ferramenta 

poderosa no campo do Design, Engenharia e Tecnologia da Informação. 

Palavras-chave: computação gráfica, design virtual, tecnologia da 

informação, simulação numérica, visualização científica. 

ABSTRACT 

This work presents the complete numerical simulation of a workpiece design using 

the hydroforming process. Data input, tool and mesh generation, numerical 

analysis and result visualization steps are performed by the developed Integrated 

System of Generation, Analysis and Visualization for 3D problems (SIGA 3D). 

Project information management is provided by a free online software which 

controls each project task and file version. The assembly of SIGA 3D with online 

project information management brings efficiency, mobility and work organization, 

creating a powerful tool for Design, Engineering and Information Technology. 

Keywords: computer graphics, virtual design, information technology, 

numerical simulation, scientific visualization 

 



 

1 Introdução 

A simulação computacional de um processo de hidroconformação, assim como outros casos de 

problemas 3D de grandes deformações, envolve sofisticados procedimentos de entrada de 

dados, geração da malha, geração das matrizes de conformação, análise numérica e 

visualização de resultados. 

Com relação à entrada de dados, à geração da malha que representa o componente e à 

geração das matrizes de conformação que vão dar a forma ao componente, desenvolveu-se 

um ambiente gráfico tipo CAD [1] com capacidade de modelagem 3D de superfícies 

paramétricas. Trata-se de um ambiente gráfico interativo de interface amigável ao usuário, com 

capacidade de visualização e modelagem 3D, que utiliza técnicas de programação de 

computação gráfica, envolvendo conceitos de câmera sintética, geometria vetorial e múltiplos 

sistemas de coordenadas. 

Na análise numérica de um processo de hidroconformação, faz-se necessário o emprego de 

algoritmos que sejam capazes de considerar fenômenos complexos que agem 

simultaneamente (contato, grandes deformações plásticas, retorno elástico da peça após a 

conformação, tensionamento das ferramentas de conformação entre outros). Para isso, utiliza-

se o método dos elementos finitos [2] para grandes deformações [3], através do código 

METAFOR 3D [4, 5, 6]. 

A qualidade da visualização dos resultados é de grande importância para a compreensão do 

processo e verificação de falhas de projeto. O software de visualização científica  desenvolvido 

[7] possibilita a visualização tridimensional de resultados escalares (como tensões), vetoriais 

(como velocidades) e animações, tanto dos componentes quanto das matrizes de 

conformação, inclusive em computadores de mão. 

De modo a se ter um gerenciamento eficiente das informações de projeto, é importante 

empregar uma tecnologia gráfica que permita o acompanhamento do andamento de cada 

tarefa do projeto em função do cronograma estabelecido. A identificação correta da 

dependência entre as tarefas facilita a verificação da seqüência das etapas de projeto e 

correção de eventuais “gargalos” no processo de projeto que podem vir a atrasar o 

cronograma. A visualização gráfica do cronograma, relacionando as tarefas com o tempo, 

através do diagrama de Gantt, permite uma visão geral do processo de projeto e de seu 

andamento. O histórico das versões de arquivos de projeto em cada tarefa promove uma 

organização do trabalho, evitando falhas de comunicação entre as equipes. Todas essas 

funcionalidades estão disponíveis no software livre Dotproject [8], instalado em um computador 

servidor, que pode ser acessado pela Internet, incluindo computadores de mão. 

Nas próximas seções são detalhadas as tecnologias desenvolvidas e empregadas nas 

diferentes etapas do design de componentes que, integradas, formam o Sistema Integrado de 

Geração, Análise e Visualização para Problemas 3D (SIGA3D). 



2 O problema da hidroconformação de um tubo  

A hidroconformação é um método para a manufatura de componentes utilizados na indústria 

automobilística que alia, às tradicionais matrizes de conformação, o uso da água sob pressão. 

Este método tem uma série de vantagens, dentre elas a alta precisão e a eliminação de 

defeitos comuns aos processos tradicionais (espessura não uniforme do conformado, 

flambagem localizada) [9].  

A figura 1 ilustra o processo da hidroconformação de um tubo em uma conexão tubular em 

Tê. O blanque tubular é carregado na matriz inferior, que é então fechada (figura 1a). O 

componente é selado em ambos os lados pelos êmbolos axiais e, depois disso, é introduzida 

internamente a água sob pressão (figura 1b). Durante a operação de conformação, os cilindros 

horizontais comprimem o blanque e, ao mesmo tempo, a água pressurizada o infla, de maneira 

que ele é forçado no contorno interno da cavidade da matriz. Além disso, o fluxo de material é 

controlado pelo contra-suporte (figura 1c). O componente é conformado pela pressão de 

calibração, de modo que a sua forma corresponde exatamente ao contorno da matriz. 

Finalmente, a matriz é aberta e o componente é retirado (figura 1d). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Processo de hidroconformação para a formação de uma conexão tubular em Tê. 

3 Entrada de dados e geração das matrizes de conformação  

As matrizes de conformação são modeladas graficamente de maneira interativa no programa 

tipo CAD desenvolvido [1]. Há duas matrizes rígidas, sendo que uma delas é plana e móvel 

(contra-suporte) e a outra fixa e constituída de superfícies regradas e Coons. Após a geração 

das matrizes e a verificação de que elas estão corretas, os seus dados são convertidos para 

um formato de arquivo compatível com o programa METAFOR 3D.  



A figura 2 apresenta a interface gráfica do programa desenvolvido, em linguagem Delphi 

[10], e as matrizes de conformação da hidroconformação. Devido à dupla simetria do problema, 

apenas 1/4 da geometria real é modelado). 

  

Figura 2: Matrizes fixas e matriz móvel do problema de hidroconformação 

O programa desenvolvido consiste em um Sistema gráfico interativo para a criação de 

modelos para a análise e a simulação computacional através do método dos Elementos Finitos. 

Ele foi criado a partir de algoritmos de computação gráfica e modelagem geométrica 

especialmente desenvolvidos. A interface gráfica permite a manipulação direta dos objetos 

gráficos, os quais são gerados a partir de conceitos de modelagem paramétrica de curvas e 

superfícies. Desta forma, todos os objetos gráficos possuem uma representação paramétrica, 

permitindo um tratamento flexível dos mesmos. As superfícies paramétricas são geradas a 

partir de linhas e curvas, através de uma variedade de leis de geração, o que garante um 

amplo espectro de formas possíveis, permitindo a sua aplicação em projeto e simulação no 

Design industrial. É possível combinar diferentes superfícies, determinando linhas de recorte 

através de um poderoso algoritmo que computa as curvas de interseção de duas superfícies. 

Os recortes de superfícies são combinados para criar modelos complexos de superfícies e 

sólidos (Fig.3). As malhas de Elementos Finitos não estruturadas são geradas 

automaticamente através de um algoritmo que analisa a curvatura das superfícies para 

controlar o tamanho dos elementos. Propriedades físicas dos materiais, cargas e vinculação 

são aplicadas diretamente no modelo geométrico e transferidos automaticamente para a malha. 

 

 
 

Figura 3: Exemplos de modelos gerados no T-CADE. 

Matriz móvel 



4 Geração da malha e análise numérica  

Com relação à modelagem da geometria do componente, devido à simetria, apenas ¼ do 

blanque tubular é modelado (figura 4). O comprimento do blanque é 25mm, o diâmetro é 10mm 

e a espessura da parede é 1mm. O cilindro horizontal da figura 1 aplica um deslocamento 

(compressão axial) dy =-12,5mm na direção Y.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   (a) ¼ do blanque    (b) seção transversal 
 

Figura 4: Blanque tubular modelado devido à simetria. 

O número de nós da malha é 1.953 e o de elementos hexaédricos de 8 nós é 1.200 (figura 

5a). A pressão da água sobre o blanque tubular, variando linearmente de 0 a 100 MPa, é 

aplicada para dar a forma das matrizes de conformação rígida e fixa à peça (figura 5b). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (a) Malha de hexaedros    (b) Pressão da água 
 

Figura 5:  Malha de elementos hexaédricos empregada na hidroconformação. 

A formulação Lagrangeana Atualizada [3] no código METAFOR 3D é empregada para a 

solução do problema dinâmico. O material é elastoplástico com endurecimento isótropo linear. 

Os parâmetros do material são: módulo de elasticidade (E = 100.000 MPa); coeficiente de 

Poisson (ν = 0,30); tensão de escoamento ( vσ0 = 70 MPa ); módulo de endurecimento linear (h 

= 70 MPa). A evolução da tensão de escoamento é dada pela expressão pv E h += σσ 0 , onde 

σ  é a tensão equivalente de von Mises e pE  é a deformação plástica equivalente. 

pressão da água 



5 Visualização dos resultados 

A visualização dos resultados é feita através do software de visualização científica 

desenvolvido em linguagem Delphi [10]. Ele lê os resultados da análise numérica e os converte 

em formato VRML (Virtual Reality Modeling Language). A visualização em VRML [11] é feita 

através do browser Internet Explorer ou Firefox tendo instalado um plug-in gratuito de 

navegação em VRML, sem a necessidade de softwares comerciais, e estando acessível 

gratuitamente a qualquer usuário, inclusive em computadores de mão como Pocket PC. 

O ambiente gráfico do software de visualização consiste em duas partes: botões e menus, 

onde são escolhidas as opções, e janela de visualização em VRML. Esta janela possui 

integrado o plug-in de navegação em realidade virtual Cortona VRML [12]. 

Diversas funcionalidades estão disponíveis no software de visualização, tais como: 

• Leitura de dados de elementos finitos quadriláteros e hexaédricos, abrangendo geometria, 

variáveis escalares e vetoriais em formato ASCII simples. 

• Ambiente gráfico tipo Windows, com botões e menus com funções como: escolha do modo 

de visualização (wireframe, shade, cor por tensões), diversas paletas de cores, 

transparência, sombreamento (shading), eliminação de faces ocultas, nomear nós. 

• Visualização 3D e movimentação espacial dos objetos (rotação, aproximação, ...) em 

tempo real e seus resultados escalares (como tensões) e vetoriais (como velocidades). 

• Espelhamento para a visualização do problema completo em casos de peças com simetria.  

• Animação de geometria e dos resultados escalares de forma suave e contínua, tanto do 

componente quanto das matrizes de conformação fixas e móveis. 

5.1 Visualização de tensões 

As tensões são visualizadas através de um espectro de cores no qual os nós recebem cor 

conforme o valor da tensão neles existente. O espectro de cores é definido por uma paleta, 

onde normalmente se utiliza o azul para os valores mais baixos e o vermelho para os mais 

altos, havendo uma interpolação das cores nas faces, a partir do valor nos nós. 

 

Figura 6: Deformação plástica equivalente e legenda na hidroconformação do tubo.  



A linguagem VRML permite a interpolação de cores. Na visualização em VRML, a 

interpolação da cor entre os nós é feita automaticamente, seguindo do azul em RGB (0 0 1) 

para o verde (0 1 0) e depois para o vermelho (1 0 0).  

A figura 6 mostra o resultado final de deformação plástica equivalente (epl). Nesta figura é 

feito um espelhamento da geometria no plano XZ, possibilitando uma visão do interior do 

componente. Pode-se observar que o software de visualização possui uma interface com fácil 

acesso aos comandos, com menus na parte superior da tela e botões e seletores à esquerda. 

Conforme a ação que está sendo executada, as opções disponíveis aparecem na barra à 

esquerda em Propriedades.  

5.2 Visualização de animações 

A animação da análise numérica do componente é feita a partir das posições e resultados 

intermediários. A figura 7 mostra quatro etapas da animação do processo de hidroconformação, 

inclusive com a visualização do movimento das matrizes de conformação. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       (a)        (b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       (c)        (d) 

Figura 7: Etapas da animação da hidroconformação do tubo. 

Para possibilitar a animação, a simulação numérica deve gravar resultados em instantes 

intermediários em arquivos separados. O software de visualização lê os resultados de todos os 

instantes de tempo e, utilizando um interpolador de coordenadas e cores da linguagem VRML, 

gera um arquivo VRML que faz a animação.  O grande diferencial da animação é que ela é 

suave e contínua, sem mudanças bruscas de posição. Isso ocorre porque o VRML interpola 

linearmente, de forma automática, entre as posições intermediárias fornecidas pela análise 

numérica. Cabe colocar que as funcionalidades de animação suave e visualização das matrizes 



de conformação não são encontradas em muitos softwares comerciais. 

5.3 Visualização em Pocket PC 

A visualização científica em computadores de mão Pocket PC permite a mobilidade do usuário 

e é possível uma vez que existem versões dos plugins VRML para o sistema operacional 

Windows Mobile. Assim, o usuário poderia baixar o resultado de uma simulação computacional, 

via uma rede sem fio, e visualizar o resultado junto à linha de produção, por exemplo. A figura 8 

apresenta a foto de um Pocket PC HP iPAQ com o plugin Cortona VRML instalado e a 

visualização do problema de hidroconformação. 

 

Figura 8: Visualização da hidroconformação em um Pocket PC. 

6 Gerenciamento online das informações de projeto  

O sistema dotProject [8] apresenta diversas funcionalidades unificadas que o tornam adequado 

ao gerenciamento de projetos, tais como: criação de projetos e suas tarefas, com 

acompanhamento do quanto de cada tarefa já foi realizado, atribuição de colaboradores para 

as tarefas, repositório com controle de versões de arquivos, fóruns, calendário. Trata-se de 

uma aplicação web, executada em um servidor, escrita em linguagem PHP [13] e que utiliza 

banco de dados MySQL [13]. Por ser software livre, o dotProject pode ser adaptado conforme 

as necessidades do usuário. Seu acesso é feito através de um navegador da Internet, podendo 

ser acessado de qualquer computador, inclusive um computador de mão, o que possibilita 

baixar o arquivo da figura 8 no Pocket PC. 

O projeto de desenvolvimento do SIGA3D foi inserido no dotProject. Uma vez que as tarefas 

do projeto são as mesmas de uma análise numérica, pode-se aproveitá-las em outros projetos. 

A figura 9 mostra as 10 tarefas do projeto SIGA3D, com suas datas de início e fim, usuários 

designados e o diagrama de Gantt, gráfico usado para ilustrar o avanço das diferentes tarefas 

de um projeto.  



 

Figura 9:  Diagrama de Gantt e tarefas do projeto SIGA3D no dotProject. 

Na figura 10 pode-se observar como o dotProject faz o controle das versões de arquivos. É 

feita uma breve descrição do arquivo, as suas versões (1.00, 2.00 em destaque), a tarefa a que 

está relacionado, o criador do arquivo, o seu tamanho, tipo e data. 

 

 

 

 

 

 
Figura 10: Controle de versões de arquivos no dotProject. 

7 Considerações Finais 

O trabalho apresenta os desenvolvimentos realizados no projeto SIGA3D, os quais possibilitam 

simulações numéricas completas, pelo método dos elementos finitos, de problemas de grandes 

deformações. As tecnologias desenvolvidas apresentam funcionalidades equivalentes ou 

inéditas em softwares comerciais. Aliando as ferramentas de simulação numérica a um 



gerenciamento eficiente das informações de projeto, tem-se um sistema completo para Design 

e Engenharia. 
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