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PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

Curso: Engenharia Mecânica 
Ano:  
Período: 4º 
Disciplina: Usinagem dos Materiais 
 

Aulas Teóricas: 62 h/a 
Aulas Práticas: 10 h/a 
Carga Horária: 72  h/a 
Docente:  

 

 

 
EMENTA DA DISCIPLINA 

 
Introdução aos processos de fabricação em geral. Movimentos e grandezas nos processos de corte. Geometria 
da cunha de corte. Mecanismos de formação de cavaco. Forças e potências de corte. Avarias, desgaste e vida 
de ferramentas. Análise das condições econômicas de usinagem. Introdução aos processos de retificação. 
Especificação e seleção de rebolos. Parâmetro e esforços de corte na retificação.  

 
 

 
OBJETIVOS DA DISCIPLINA NO CURSO 

 
Objetivos Gerais: 
Compreensão dos conceitos fundamentais e princípios que regem os processos de usinagem dos materiais e 
suas aplicações. Proporcionar aos discentes uma sólida formação de base em usinagem dos materiais, 
necessária em planejamento, projeto, execução e gestão dos processos de fabricação mecânica. 
Objetivos Específicos: 
Proporcionar a capacidade de desenvolvimento de processos de fabricação em geral, com uma sólida base em 
usinagem, sob o prisma sócio-econômico, por meio de noções gerais de processos de fabricação, e específicas 
em usinagem. 

 
 

 
Programa 

 
Introdução aos processos de fabricação em geral (conformação mecânica, fundição, soldagem, metalurgia do 
pó). Introdução aos processos de usinagem dos materiais (convencionais e não convencionais, por meio de 
ferramenta com geometria definida e não definida). Cálculos de velocidade de corte, velocidade de avanço e 
tempo de corte nos processos de torneamento. Movimentos e grandezas nos processos de corte (movimentos 
na usinagem, superfícies de usinagem, grandezas de avanço, penetração e corte). Geometria e planos da cunha 
de corte (partes construtivas da ferramenta, planos de referência, ângulos, e relações entre os ângulos da 
ferramenta). Estudo dos mecanismos de formação de cavaco (interface ferramenta-peça, controle da forma de 
cavaco, formas de geração de calor no processo de corte, temperatura de corte). Forças e potências de corte 
(forças e potências durante a usinagem, variação da força com as condições de trabalho, variáveis que 
delimitam a força e a potência de corte, cálculo da pressão específica, fatores que influenciam as forças de 
avanço e de profundidade). Ferramentas de usinagem (materiais, custos, e fabricação), avarias, desgaste e vida 
de ferramentas. Análise das condições econômicas de usinagem. Usinabilidade dos materiais. Fluidos de corte 
(noções gerais). Introdução aos processos de retificação (classificação, características com relação à rugosidade 
final da peça). Especificação e seleção de rebolos. Parâmetro e esforços de corte na retificação. Processos não 
convencionais de usinagem (noções gerais). 
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FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 
Participação semanal ativa nas aulas e realização de trabalhos individuais e em grupos; 
Participação nas aulas práticas; 
Avaliação interdisciplinar; 
Avaliação Bimestral. 
 

 

 
METODOLOGIA 

 
Aulas expositivas, teóricas e práticas, com recursos audiovisuais. Consulta a normas técnicas (NBR). Exercícios 
em sala e lista de exercícios para estudo em casa. 
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