
 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

Curso: ENGENHARIA MECÂNICA 
Ano: 
Período: 10º 
Disciplina: TRIBOLOGIA 

Aulas Teóricas: 20 h 
Aulas Práticas: 10 h 
Carga Horária: 30 h 
Docente:  

 

 

 
EMENTA DA DISCIPLINA 

 

 Introdução – Lubrificantes e lubrificação, regimes de lubrificação. 

 Lubrificação hidrodinâmica, aerodinâmica, hidrostática, aerostática, películas comprimidas. 

 Aplicações nos projetos de mancais.  

 Atrito e desgaste. 

 

 
OBJETIVOS DA DISCIPLINA NO CURSO 

 
Objetivos Gerais: 
 

 Apresentar aos alunos os conceitos de Tribologia e sua importância econômica no setor 
industrial. 

 Trabalhar o conteúdo dentro de uma perspectiva interdisciplinar adequada a formação de 
um profissional de Engenharia de Mecânica com aplicações em situações reais.  
. 
 

Objetivos Específicos: 
 

Capacitar os alunos: 

  Nos cálculos das tensões da mecânica do contato, nos conceitos e medidas de rugosidades, 
aplicação das leis do atrito e desgaste dos materiais; 

 No entendimento dos mecanismos do atrito e desgaste dos materiais e nos conceitos de 
lubrificantes e cálculos da lubrificação hidrodinâmica; 

 Ser capaz de escolher adequadamente ou projetar materiais e/ou revestimentos para 
aplicações específicas no projeto de sistemas tribológicos; 

  Apresentar aos alunos os processos de engenharia de superfície e os principais ensaios para 
obtenção do atrito e resistência ao desgaste dos materiais.  

 

 
TEMAS DE ESTUDO 

 

 Introdução – Histórico; fenômenos tribológicos; considerações econômicas; Soluções 
tribológicas. 

 Superfícies Técnicas – Revisão: Natureza das superfícies metálicas; avalição textural; 
parâmetros superficiais; curvas de sustentação; Relações entre processos de fabricação, 
tolerâncias e acabamento superficial. 



 

 

 Atrito. 

 Desgaste. 

 Lubrificantes – Tipos de lubrificantes; Funções dos lubrificantes; lubrificação de engrenagens; 

 Lubrificação de mancais e rolamentos – por óleo; graxa; seleção de viscosidade de óleos; 
mancais de escorregamento; 

 Lubrificação de engrenagens – Sistemas, regimes, escolha, e comportamento dos compostos 
polares e aditivos; trocas de óleos lubrificantes; Teste SAE  J304/82 

 
 

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 
Avalição Bimestral. 
Participação semanal ativa no campus virtual (plataforma moodle) na realização de trabalhos. 
Avaliação interdisciplinar. 
Avaliação por pares e autoavaliação. 
Prototipagem. 

 
 

 
METODOLOGIA 

 
As aulas serão expositivas, dialógicas e interativas, utilizando-se com frequência dos seguintes 
recursos:  

 Pesquisa dirigida,  

 Estudo de casos,  

 Eventuais trabalhos em grupo ou individual,  

 Prova escrita,  

 Pesquisa em biblioteca, periódicos e plataformas digitais,  

 Seminários. 

 Aplicação de metodologias ativas de ensino-aprendizagem no contexto interdisciplinar. 
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