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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 IDENTIFICAÇÃO E DADOS GERAIS DO CURSO 

 
 

Curso 
Curso Técnico de Nível Médio em 
Mecânica 

Eixo Tecnológico Controle e Processos Industriais 

Modalidade Presencial regular 

Forma Subsequente 

Habilitação Técnico em Mecânica 

Turnos Diurno/Noturno 

Vagas por turno 20/20 

Carga horária específica (Núcleo Ens. 
Profissional) 

1200 h 

Prática Profissional (Estágio Supervisionado) 400 h 

Carga horária total 1600 h 

Periodicidade letiva Semestral 

Duração 2 anos 

Ano da primeira oferta 2014 (última revisão em 2016) 

Telefone da Coordenadoria +55 21 2566-3162 

Telefone da Coordenadoria de Laboratório +55 21 2566-3011 

E-mail da coordenadoria coordenadoria.mecanica@cefet-rj.br 

 
Localização da Coordenadoria 

Av. Maracanã 229, Pavilhão 5 – Rio de 
Janeiro – RJ 
CEP: 20271-110 

Comissão Responsável pela Elaboração do Projeto  
Cesar Roberto Ouro 
Mariane Amendola dos Santos  

Quadro 1 : Identificação e Dados Gerais do 
Curso Fonte: Arquivos Coordenação de 

Mecânica 

mailto:coordenadoria.mecanica@cefet-rj.br
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2 APRESENTAÇÃO 

 
A Escola Técnica Nacional (ETN), ao final da década de 1950 teve suas 

ofertas educativas revistas por força da Lei 3.552, de 16 de fevereiro de 1959. 

Esta Lei dispunha sobre a nova organização escolar e administrativa dos 

estabelecimentos de ensino industrial do MEC e ampliava a duração de seus 

cursos técnicos. Naquela época, foram ofertados pela ETN os cursos de Máquinas 

e Motores, Eletrotécnica, Eletrônica, Edificações, Estradas e Meteorologia. O 

Curso Técnico de Máquinas e Motores passou a denominar-se Curso Técnico de 

Mecânica. 

Ocorreu a transformação da Escola Técnica Federal Celso Suckow da 

Fonseca (designação dada à escola desde 1967) em CEFET/RJ, através da Lei 

6.545 de 30 de junho de 1978, com o objetivo de integração vertical entre os 

níveis médio, superior e pós-graduação de formação técnica. Atualmente, o Curso 

Técnico em Mecânica conta com um colegiado de 35 docentes, ainda sob um 

regime de concomitância interna ou externa em consonância com a Lei de 

Diretrizes e Bases - LDB nº 9394/96; Decreto nº 2.208/97, Parecer CNE/CEB nº 

16/99; Resolução CNE/CEB nº 04/99 e o Decreto 90.922 de 06/02/1985 que 

regulamenta a Lei nº 5524 de 05/11/1968 –, que dispõe sobre o exercício da 

Profissão, segundo o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e 

o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA-RJ. 

 Com a revogação do Decreto nº 2.208/97 pelo Decreto nº 5.154 de 

23 de julho de 2004, passa a ser permitida a educação profissional técnica 

integrada ao Ensino Médio (§1º, do artigo 4º, em seu inciso 1º.). É sob esta nova 

égide, de um curso na forma articulada e integrada, que se apresenta a 

necessidade de reformulação da organização e planejamento institucionais, e 

este projeto pedagógico do Curso Técnico de Mecânica, ora delineado, passa a 

se alinhar à Resolução nº 6 de 20 de setembro de 2012, a qual define as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio, nos termos da Lei nº 9.394/96 (LDB), alterada pela Lei nº 11.741/2008. 

Este projeto também se alinha ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

do CEFET/RJ estabelecido para o período 2010-2014. 
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3 JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 
 

3.1 JUSTIFICATIVA 
 

 
A procura de profissionais especializados em Mecânica é intensa, 

abrangendo as indústrias automobilística, naval, aeronáutica, metalúrgica, 

alimentícia, farmacêutica, petroquímica, de mineração, do vestuário e de calçados, 

centros de pesquisa, comércio de  máquinas e empresas estatais. Nas áreas 

emergentes, o técnico em Mecânica é requisitado a atuar na robótica, projeto 

auxiliado por computador (CAD), máquinas comandadas numericamente (CNC) e 

novos materiais. 

Para atender à crescente demanda da indústria, faz-se necessário: 

 formar profissionais habilitados a desenvolver atividades de caráter técnico e 

profissional na área da indústria, com habilitação em Mecânica, numa 

perspectiva de desenvolvimento social, econômico e político, visando à 

melhoria da qualidade na produção industrial; 

 habilitar o aluno a exercer atividades profissionais de técnico de nível médio 

na área da indústria, com habilitação em Mecânica, de acordo com a 

legislação em vigor; 

 desenvolver um curso de Mecânica, em interação com o setor industrial, 

comercial e entidades atuantes em Engenharia Mecânica na região 

metropolitana do Rio de Janeiro , focando as subfunções relacionadas 

subáreas de Produção e Manutenção em planejamento, planejamento e 

controle, execução da manutenção; 

 atender à demanda do mercado de trabalho por especialistas em produção 

de componentes mecânicos e manutenção de máquinas e equipamentos. 

A história do CEFET/RJ reflete as mudanças que ocorreram nas exigências 

profissionais do setor produtivo ao longo do século XX e as consequentes 

adequações de objetivos do ensino industrial. Embora o mercado de trabalho 

disponível aos alunos formados não esteja restrito à cidade do Rio de Janeiro, é 

nela que sem dúvida está a maior parte do mercado. Representante do segundo 

maior PIB do País, a cidade do Rio de Janeiro apresenta um grande mercado de 

trabalho para o técnico em Mecânica. 
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A expansão da área de Mecânica é significativa, devido ao desenvolvimento 

industrial no país e no exterior, sendo requeridas as atuações do técnico em 

Mecânica nas seguintes áreas do mercado de trabalho: 

 projetos de produtos, ferramentas, instalações Industriais; 

 planejamento da produção, seleção de máquinas e ferramentas, layout de 

fabricação, programação de máquinas CNC, cronogramas e custos de 

fabricação; 

 supervisão da fabricação e adequação do sistema produtivo aos planos de 

métodos e processos; 

 controle de qualidade do sistema produtivo; planejamento e supervisão da 

manutenção de máquinas, equipamentos e instalações industriais; 

 elaboração, procedimentos e instruções técnicas e de normas técnicas para 

garantia da qualidade; 

 atendimento aos clientes internos na compra e venda de produtos; 

 atendimento aos clientes externos na utilização e manutenção de produtos 

especializados. 

 

 
3.2 OBJETIVOS 

 

3.2.1 Objetivo geral 
 

O Curso Técnico em  Mecânica do CEFET/RJ objetiva a formação integral 

de técnicos em Mecânica de nível médio, conjugando não só os saberes, 

conhecimentos e capacidades necessários para a sua atuação no mundo do 

trabalho, como também os saberes, conhecimentos e capacidades de formação 

geral necessários para o desenvolvimento do indivíduo crítico e para o convívio 

em sociedade. 

 

 
3.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Construir saberes para a resolução de problemas práticos no trabalho e no 

convívio social a partir da integração dos conteúdos disciplinares 

ministrados no curso; 
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 Desenvolver uma visão sistêmica de processos; 

 Aprimorar habilidades cognitivas, psicomotoras e sócio afetivas; 

 Aprender a aprender; 

 Desenvolver especializações no âmbito do eixo tecnológico de controle 

e processos industriais a partir de uma formação genérica; 

 Promover atualização contínua; 

 Desenvolver habilidades de trabalho em grupo e resolução de conflitos; 

 Desenvolver o pensamento crítico e reflexivo; 

 Expressar-se com clareza oralmente e de forma escrita; 

 Adquirir, organizar e transmitir informações de forma efetiva; 

 Aplicar variados recursos tecnológicos nos âmbitos laborais e sociais. 
 
 

4 REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO 

 

 
 
 

5 PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO 

 
Baseado na resolução 1010 de 22 de agosto de 2005 do Conselho Federal 

de Engenharia e Agronomia (CONFEA) que estabelece as normas de 

atribuição de título profissional, considerando a Lei nº 5.524, de 5 de novembro 

de 1968, que dispõe sobre a profissão de técnico industrial e agrícola de nível 

médio estabelece as atribuições do Técnico Industrial de Mecânica. 

O perfil do  técnico  em  Mecânica  pressupõe  espírito crítico,  criatividade e 

consciência, devendo ser generalista, com sólida e avançada formação 

tecnológica, lastreada numa cultura geral, igualmente sólida e consciente. De um 

modo geral, o técnico em Mecânica, ao final do curso, deve ser capaz de analisar, 

planejar, executar, supervisionar e dar manutenção a sistemas mecânicos e 

de produção. 

 

 

 

Requisito de acesso: Ensino Médio completo. 

Formas de Acesso: Edital de concurso público conforme legislação em vigor. 
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6 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

 6.1 PRINCÍPIOS NORTEADORES 

 
O currículo do Curso Técnico em Mecânica tem sua concepção alinhada 

aos termos da Lei nº 9.394/96 (LDB), alterada pela Lei nº 11.741/2008, Catálogo 

Nacional dos Cursos Técnicos e tendo como princípios norteadores a Resolução 

nº 6 de 20 de setembro de 2012, a missão e os objetivos do CEFET/RJ, e o 

perfil desejado do egresso do curso. 

Assim, a concepção basilar do currículo do curso encontra-se na formulação 

de uma educação técnica em Mecânica subsequente ao ensino médio 

promovendo a formação de profissionais capazes de contribuir para o 

desenvolvimento cultural, tecnológico e econômico da sociedade. 
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6.1 MATRIZ CURRICULAR 

 

 
 

Quadro 2: Matriz Curricular 
Fonte: Arquivos da Coordenação de Mecânica 

  

 

 

 

 

 

MECÂNICA 

 Tempos de Aula e Horas/Semana 

Disciplinas Núcleo Técnico 1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 4º PERÍODO CH Total CH (h) 

Desenho Técnico  4    4 60 

Fundamentos de Mecânica 4    4 60 

Metrologia 4    4 60 

Instalações Elétricas 2    2 30 

Introdução à Mecânica 2    2 30 

SMS 2    2 30 

Desenho Mecânico I  5   5 75 

Processos de Fabricação I  4   4 60 

Mecânica Técnica  4   4 60 

Máquinas Hidráulicas  4   4 60 

Materiais I  2   2 30 

Fundição  2   2 30 

Desenho Mecânico II   5  5 75 

Processos de Fabricação II   4  4 60 

Inspeção e Controle da Qualidade   4  4 60 

Materiais II   2  2 30 

Resistência dos Materiais I   2  2 30 

Automação Industrial I   2  2 30 

Elementos de Máquinas   2  2 30 

Processos de Fabricação III    4 4 60 

Automação Industrial II    2 2 30 

Resistência dos Materiais II    2 2 30 

Planejamento e Controle de Produção    2 2 30 

Projetos Mecânicos    2 2 30 

Manutenção Industrial    2 2 30 

Soldagem    2 2 30 

Máquinas Térmicas    2 2 30 

Tratamentos Térmicos    2 2 30 

Prática Profissional      400 

Total 18 21 21 20 80 1600 
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Processos de Fabricação I 
CARGA HORÁRIA 

(horas) 

Torneamento 30 

Fresagem 30 

Processos de Fabricação II 
CARGA HORÁRIA 

(horas) 

Ajustagem e Retificação 30 

Automação na Usinagem I 30 

Processos de Fabricação III 
CARGA HORÁRIA 

(horas) 

Automação na Usinagem II  30 

Processos Especiais de Usinagem 30 

 
Quadro 3: Organização das disciplinas de 

Usinagem Fonte: Arquivos da 
Coordenação de Mecânica 

 
 
 

7 CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 
 A avaliação constitui um processo contínuo com atuações de diagnóstico 

integrado ao processo ensino-aprendizagem, objetivando conhecer as 

dificuldades, conquistas e possibilidades dos estudantes. Deve funcionar como 

instrumento colaborador na verificação da aprendizagem, levando em 

consideração o predomínio dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. 

A avaliação do desempenho escolar seguirá as normas estabelecidas pelos 

conselhos escolares do CEFET/RJ, porém, seguindo os preceitos deste Plano de 

Curso. Atualmente, a aprovação em cada componente curricular do curso se dá 

através da média aritmética das 2 médias bimestrais (MB1 e MB2), cujas notas 

podem ser compostas por provas ou através de conjunções prova e trabalhos, 

ou apenas trabalhos se o componente curricular assim o exigir. Haverá uma 

média composta por, obrigatoriamente, 2 avaliações por cada bimestre. 

A nota de aprovação direta para cada componente curricular, considerando 

a média semestral (que é igual a (MB1+MB2)/2), deve ser maior ou igual a 6,0 . 

Fazem parte do processo as avaliações bimestres, considerando aspectos 

de assiduidade e aproveitamento, conforme as diretrizes da LDB, Lei nº. 9.394/96. 
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8 BIBLIOTECA, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

 
O curso técnico em Mecânica desenvolve o seu processo de ensino 

com aulas teóricas e práticas. As aulas teóricas são ministradas em salas de 

aula refrigeradas, dotadas de desktop com acesso à internet (rede do 

CEFET/RJ) e projetor multimídia. As aulas práticas são ministradas em 

laboratórios específicos, com recursos didáticos e técnicos para possibilitar o 

aprendizado laboral. 

 

 
8.1 Biblioteca Setorial de Mecânica 

Ocupação: 10 alunos. 
 
8.2 Laboratórios 

 

 Ajustagem 

 Automação da Usinagem 

 Automação Industrial 

 Desenho (CAD) 

 Ensaios de Materiais 

 Fresagem 

 Fundição 

 Instalações Elétricas 

 Manutenção Mecânica 

 Máquinas Especiais de Usinagem 

 Máquinas Térmicas e Refrigeração 

 Metalografia 

 Metrologia 

 Soldagem 

 Torneamento 

 Tratamentos Térmicos 
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9 PERFIL DO PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO 

 
Como os demais cursos  técnicos  do  CEFET/RJ,  o  Curso  Técnico  em 

Mecânica possui um Coordenador de Curso e um Coordenador de Laboratório. Ao 

coordenador de curso, cabe a execução de ações didático-administrativas, em 

consonância com seu colegiado e as diretivas da instituição, para o bom 

andamento do curso (elaboração de horários, controle de ponto, reuniões com a 

chefia imediata etc.). Ao coordenador de laboratório, cabe a assessoria ao 

coordenador de curso no tocante, principalmente, às necessidades técnicas e 

didáticas do laboratório do curso (equipamentos, requisição de material, 

patrimônios, material didático para as práticas, elaboração de tarefas de 

laboratório com a ajuda do colegiado etc.). 

 A Coordenação de Mecânica hoje está composta por 35 docentes, com 29 

em regime de Dedicação Exclusiva e 6 em regime de 20 horas. Desta equipe, 9 

são doutores e 16 são mestres.  

 
10 CERTIFICADOS E DIPLOMAS A SEREM EMITIDOS 

 
O diploma de Técnico em Mecânica será entregue ao aluno que já tenha 

concluído o ensino médio e após a conclusão dos quatro períodos referentes ao 

curso Técnico em Mecânica na modalidade subsequente ao ensino médio e 

finalizado a Prática Profissional (Estágio Supervisionado) curricular obrigatória de 

400 horas. 
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11 EMENTAS 
 
 

DESENHO TÉCNICO 

1º PERÍODO 

EMENTA 
Formato de papel segundo norma ABNT NBR-10068; Caligrafia técnica 
segundo norma ABNT NBR-8402; Linhas utilizadas em desenho técnico 
segundo norma ABNT NBR-8403; Noções de G.D. Projeção do ponto e reta 
no 1º e 3º diedros; Sistemas de Projeções: Cônico e Cilíndrico; Projeções no 
1º diedro; Sólidos no 1º diedro; Noções  de Perspectivas:  Cavaleiras 
(reduções), Isométricas (reduções); Isométrica com detalhes circulares; Vistas 
Ortográficas segundo norma ABNT NBR-10067; Esboços e Desenhos: 
Sequencia e técnicas de traçado; Escalas segundo norma ABNT NBR-8196; 
Cotagem básica segundo norma ABNT NBR-10126; Leitura e interpretação; 
Vistas Especiais: Vista auxiliar, Vistas de peças simétricas; Complementação 
de cotagem; Cortes: Corte total (longitudinal e transversal), corte em desvio 
(planos paralelos e planos concorrentes), meio corte, corte parcial, omissão de 
corte, seções, hachuras segundo norma ABNT NBR-12298. 

OBJETIVOS 
Fazer com que o aluno seja capaz de: 
Usar corretamente as ferramentas básicas do desenho; Aplicar os conceitos 
básicos do Desenho na construção de figuras planas; Representar, no 
plano, objetos tridimensionais. 

BIBLIOGRAFIA 
ESTEPHANIO,  C.  Desenho  Técnico,  Uma  Linguagem  Básica.  Rio  de 
Janeiro, Edição Independente. 
MICELI, M.T., Ferreira, P. Desenho Técnico Básico. Rio de Janeiro, Editora 
Ao Livro Técnico. 
SILVA, S.F. A Linguagem do Desenho Técnico. Rio de Janeiro, LTC. 
Associação Brasileira de Normas Técnicas - NBR 7165; NBR-8402; NBR- 
8403;NBR-8404; NBR-10067;NBR-8196; NBR-10126; 
TELECURSO 2000 – Curso Profissionalizante – Leitura e Interpretação de 
Desenho Técnico. vol. 1 e 2 - Editora Globo, Rio de Janeiro, 2000. 
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FUNDAMENTOS DE MECÂNICA 

1º PERÍODO 

EMENTA 
Matemática e Física de interesse para as disciplinas específicas do Curso 
Técnico de Mecânica. Matemática: Aritmética; Álgebra; Geometria; 
Trigonometria. Física: Estática; Cinemática; Dinâmica; Eletricidade Básica; 
Hidrostática. 
 
OBJETIVOS 
Revisão de assuntos de Matemática e Física Ensino Médio de interesse para 
as disciplinas específicas do Curso Técnico de Mecânica 

BIBLIOGRAFIA 
ARNAUD,  Bedaque.  RIBEIRO, Rangel .  Matemática Mathematikós. 
Edição Saraiva – Volume Único. 

 Matemática Conecte. Volumes 1, 2, 3. Edição Saraiva. 
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METROLOGIA 

1º PERÍODO 

EMENTA 
Introdução à Metrologia; Fundamentos da metrologia; Conceitos básicos; Princípios e 
critérios da metrologia; Responsabilidade e cuidados com os instrumentos; Noções de 
erros nas medidas, erro tolerável, incerteza e tolerância nas medidas, fatores que 
influem numa medição; Finalidades no controle dimensional. Sistemas de Unidades: O 
sistema internacional, origem e evolução, unidades do SI, construção e interpretação 
das escalas; O sistema inglês, histórico, unidades básicas, construção e interpretação 
de escalas; Transformação de medidas, conversões entre unidades do mesmo sistema 
e de um para o outro; Noções de ajustes e tolerâncias; Instrumentos simples de traços: 
Tipos e aplicações; A régua graduada: técnicas de manuseio e leituras; Paquímetros: 
Tipos, nomenclaturas e aplicações; Construção e princípio do Vernier; Conservação e 
cuidados; Leituras com Vernier de 1/10mm, 1/20mm, 1/50mm, 1/128” e 1/1000”; 
Micrômetros: Princípio do parafuso micrométrico; Construção, nomenclaturas, manuseio 
e aplicações dos diversos tipos; Conservação e cuidados; Leituras com aproximações 
de medidas de 0,01mm, 0,001mm, 0.001” e 0.0001”; Medição angular; O ângulo e suas 
medidas; Instrumentos simples de verificação e transporte de ângulos: tipos e 
aplicações; Instrumentos com vernier para medição angular; Régua e mesa seno; 
manuseio e interpretação das medidas; Instrumentos de verificação, comparação e 
controle; Relógios comparadores: Princípio de construção e funcionamento, tipos e 
interpretação de medidas; Calibres de tolerância: finalidades do uso dos calibradores, 
tipos, manuseio e controles; Blocos – padrão: finalidades, construção, tipos e classes 
dos blocos, aplicações e manuseio, conservação e cuidados especiais; Gabaritos e 
calibres fixos para controle de roscas, raios, furos, etc.: Tipos, aplicações e manuseio. 

 
OBJETIVOS 
Objetivo Geral: 
A disciplina Metrologia tem como objetivo geral, desenvolver no aluno a 
capacidade de selecionar e utilizar os dispositivos de medição de forma 
correta, possibilitando-os a resolver os problemas relacionados ao controle 
dimensional e geométrico industrial. 
Objetivos Específicos: 
Desenvolver a capacidade de aplicar conceitos teóricos em atividades 
práticas. Desenvolver a capacidade de planejar e executar experimentos e 
analisar seus resultados. Desenvolver a capacidade de resolver problemas 
relacionados à medição industrial. Desenvolver capacidade de trabalhar em 
grupo e de maneira multidisciplinar. Desenvolver a capacidade de relatar de 
forma escrita e analisar os resultados de experimentos realizados. 

BIBLIOGRAFIA 
LIRA, F.A. Metrologia na Indústria. Editora Érica, São Paulo, 2001;   
INMETRO – Vocabulário Internacional de Metrologia - Conceitos 
Fundamentais e Gerais e Termos Associados. VIM 2012, RJ, 2012. 
GONZÁLES,  Carlos  G  e  VÁZQUEZ,  José  R.Z  –  Metrologia  –  México: 
McGraw-Hill Editora, 1996; 
Livro  Novo  Telecurso  Profissionalizante  de  Mecânica  –  Metrologia, 
Fundação Roberto Marinho/FIESP, 1ª ediçlão, 2009; 
INMETRO/CICMA/SEPIN - Avaliação de dados de medição - Guia para a 
expressão de Incerteza de Medição. GUM 2008, RJ, 2012. 
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INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
1º PERÍODO 

EMENTA 
Definição de manutenção, seus tipos, características e aspectos importantes de manutenção sobre 
máquinas, motores, equipamentos e instalações; Conhecimentos de Eletricidade; Eletrogia; 
Eletrização; Condutores; Eletrodinâmica; Resistores; Geradores; Lei de OHM; Lei de Kirchhoff; 
Conceituação e distinção de usinas hidroelétricas, termoelétricas e nucleares, bem como a 
transmissão e distribuição de energia elétrica gerada; Conhecimento de instalação elétrica; distinção 
de circuito mono, bi e trifásicos, bem como o quadro de cargas, simbologia ABNT; Fazer uma 
instalação elétrica residencial, bem como suas proteções: disjuntores, fusíveis, chaves, etc; Definição 
de motores elétricos, conhecimento de seus componentes principais, distinção de motores de corrente 
contínua e alternada e fazer uma manutenção eletromecânica de um motor; Montagem de circuitos 
elétricos. 

 OBJETIVOS 
Tornar o aluno capaz de: 
Classificar os tipos de manutenção;  
Planejar a manutenção de máquinas e equipamentos;  
Executar a manutenção de elementos mecânicos. 

 BIBLIOGRAFIA 
 DRAPINSKI, Janusz. Manutenção Mecânica Básica: Manual Prático de Oficina. São Paulo, 
Ed. McGraw-Hill, 1978; 
 FARIA, J.G. de Aguiar. Administração da Manutenção. São Paulo, Ed. Edgard Blucher, 1994; 
MOTTER, Osir. Manutenção Industrial. São Paulo, Hemus, 1992; 
WEBER, Abílio José; AMARAL, Filho, Dario; ALEXANDRIA Jr; João Pedro at al. Telecurso 
2000, Editora Globo, 2000. 
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INTRODUÇÃO À MECÂNICA 

1º PERÍODO 

EMENTA 
A formação do Técnico Mecânico; Campos de atuação profissional (visão do 
CREA/CONFEA); Materiais usados pela Indústria Mecânica; Propriedades dos 
materiais: Físicas, mecânicas, químicas; Noções de Processos de Fabricação 
Mecânica; Controle de Qualidade dos Produtos; Empresa, empreendimento e 
empreendedorismo; Empresa e sociedade. Trabalho e emprego; Competências 
para o trabalho e cidadania; Direitos e deveres do trabalhador. 
 
OBJETIVOS 
Capacitar o aluno a compreender os aspectos gerais do Curso Técnico de 
Mecânica, a formação do técnico mecânico e campos de atuação profissional 
(visão do CREA/CONFEA). 

BIBLIOGRAFIA 
CHIAVERINI, Vicente; Tecnologia Mecânica; Mc GraW Hill editora; Vol I, II e 
III; 2ª ed.; 1986; SP, Brasil. 
CHIAVERINI, Vicente; Aços e Ferros Fundidos; ABM; 7ª ed.; 1996; SP, 
Brasil. 
VAN VLACK, LAURENCE HALL; Princípios de Ciências dos materiais; 
Hemus editora; 8ª ed.; 1970; SP, Brasil. 
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                  SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE  E SAÚDE  (SMS) 

1º PERÍODO 

EMENTA 
Introdução: Apresentação da disciplina, importância social e econômica, 
histórico, legislação; Acidentes: Conceito de acidente / acidente de trabalho, 
acidente de trajeto, doenças ocupacionais, benefícios da previdência social, 
investigação de acidentes, comunicação e custo de acidentes, causas de 
acidentes, incapacidades; Insalubridade e periculosidade; Equipamentos de 
proteção: Conceito; classificação / utilização, deveres; Proteção contra incêndio: 
A química do fogo; classe de incêndios e métodos de extinção, agentes e 
equipamentos extintores; Gerenciamento da Segurança do Trabalho: CIPA, 
SESMT; Prevenção de acidentes; Máquinas, equipamentos e ferramentas; 
Segurança do trabalho na área de Mecânica; Sinalização de segurança; Riscos: 
Físicos, químicos, biológicos, ergonômicos; Primeiros socorros: Noções básicas, 
massagem cardíaca e respiração artificial. 
 
OBJETIVOS 
Capacitar o aluno a compreender os aspectos gerais de prevenção de 
acidentes de trabalho e preservação da saúde física e mental dos 
trabalhadores. Conscientização e valorização da preservação do meio 
ambiente. 

BIBLIOGRAFIA 
KROEMER, K.H.E.; GRANDJEAN, Etienne. Manual de ergonomia: 
adaptando o trabalho ao homem. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005. 
MONTEIRO, Antônio Lopes. Acidentes do trabalho e doenças 
ocupacionais: conceitos, processos de conhecimento e de execução e 
suas questões polêmicas. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. 
Segurança e medicina do trabalho. 65. ed. São Paulo: Atlas, 2010. (Manuais 
de Legislação Atlas). 
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DESENHO MECÂNICO I 

2º PERÍODO 

EMENTA 
Elementos de União Fixa: Rebites e Simbologia de Soldagem; Elementos de 
União Fixa Não-Permanentes: Roscas, Parafusos, Porcas, Arruelas; 
Representação de Partes Roscadas em Desenho Técnico – norma ABNT 
NBR-8993; Molas – Representação conforme norma ABNT NBR-11145; 
Desenho de Peças Fundidas; Desenho de Peças Usinadas: Cotagem de 
Fabricação, Acabamento Superficial, Estado de Superfícies, Representação 
segundo Norma ABNT NBR-8404; Desenho de Conjunto: Indicação das 
Peças, Cotagem de Conjunto, Legenda com Lista de Peças. 

OBJETIVOS 
Esta disciplina tem como objetivo tornar o aluno apto a conhecer as normas e 
procedimentos para elaboração do detalhamento de um equipamento 
mecânico, bem como executar o detalhamento através de comandos de 
software específico – AUTOCAD para desenho assistido por computadores na 
forma bidimensional. 

BIBLIOGRAFIA 
BALDAM, Roquemar e COSTA Lourenço. Utilizando Totalmente o Autocad 
2009. São Paulo: Érica, 2009. 
Telecurso 2000 Profissionalizante Mecânica - Elementos de Máquina - vol. 1 
e 2. São Paulo: Editora Globo, 2000. 
G. Manfe, R. Pozza, G. Scarato. Desenho Técnico Mecânico, São Paulo, 
Hemus. 
PROVENZA,  Francisco,  Desenhista  de  Máquinas,  São  Paulo, Editora  F. 
Provenza, 
CARNASCIALI, Carlos Celso. Estruturas Metálicas na Prática, São Paulo, 
1974, Editora Mc Graw Hill do Brasil. 
TELLES, Pedro Carlos Silva. Tubulações Industriais – Materiais, Projetos 
e Desenhos. Rio de Janeiro: Editora LTC, 6ª ed., 1982. 
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PROCESSOS DE FABRICAÇÃO I  

2º PERÍODO 

EMENTA 
Torneamento: O torno mecânico. Nomenclatura das peças e características 
dimensionais do torno mecânico. Recursos operacionais do torno mecânico. 
Operações fundamentais. A fixação da obra da máquina. Ferramentas de 
corte do torno mecânico. Montagem de uma ferramenta na máquina; 
Determinação de condições para a operação de torno. Velocidade de corte. A 
profundidade de corte e avanço. O uso do colar micrométrico. A centragem da 
obra, a execução do furo de centro e torneamento cilíndrico. Tempo de 
usinagem. Seção do cavaco. Interpretação do desenho e o delineamento do 
trabalho. Faceamento, furo de centro e torneamento cilíndrico e escalonado. 
Furação com broca helicoidal, torneamento interno, abertura de rosca interna 
com macho no torno, execução de raio com ferramenta côncava. Torneamento 
cônico. Abertura de roscas. O perfil da rosca. Funções da rosca nos elementos 
de máquina. Interpretação e emprego de formulários e tabelas. Determinação 
de abertura de rosca à direita, à esquerda e múltipla; Execução individual do 
exercício. 
Fresagem: Características, tipos e emprego de fresas. Escolha da velocidade 
de corte. Determinação das velocidades de rotação. Escolha dos avanços e 
determinação da penetração de corte. Cálculo da velocidade de avanço da 
mesa de máquina. Determinação da entrada da fresa, em função de seu 
diâmetro e da largura do corte, no trabalho com fresas de topo, planas ou 
frontais. Determinação do tempo de usinagem com fresas de topo, planas ou 
frontais. Determinação da entrada da fresa em função de seu diâmetro e da 
sua profundidade de corte, no trabalho com fresas cilíndricas e circulares. 
Determinação do tempo de usinagem com fresas cilíndricas e circulares. 
Interpretação de tabelas, gráficos e ábacos empregados para determinar as 
velocidades, os avanços, as r.p.m. e a penetração de corte em função da 
operação, do material, da obra e da ferramenta empregada. 

OBJETIVOS 
Capacitar o aluno a distinguir os diferentes tipos de processos de usinagem 
convencional, suas características, aplicações e vantagens. 

BIBLIOGRAFIA 
FREIRE, J,M. Tecnologia Mecânica - volume 4 – 1976 – LteCE 
ROSSI, Mario. Máquinas Operatrizes Modernas - volume 2 – Ed Hoelpi – 
1970 
Protec – Desenhista de Máquinas - 46ª edição 
CASILLAS, A. L. Máquinas – Formulário Técnico – Ed. 1963 
FAIRES, Virgil M. Elementos Orgânicos de Máquinas – 2ª edição LteCE 

 
 
 
 
 
 
 



23  

 

               MECÂNICA TÉCNICA 
2º PERÍODO 

EMENTA 
Explanação sobre grandezas vetoriais; Estática das partículas; Diagrama de corpo livre; 
Corpos rígidos – Sistemas de forças equivalentes: Corpos rígidos; Momentos de uma 
força; O conceito de momento de uma força em relação a um ponto; O par de forças ou 
binário; O momento de um conjugado; O equilíbrio de um binário; Equilíbrio dos corpos 
rígidos: Diagrama de corpo livre; Tipos de apoios; Tipos de carregamentos; Reações dos 
apoios; Diagrama de Força Cortante (DFC); Diagrama de Momento Fletor (DMF). 
Centro de gravidade (Baricentros); Determinação gráfica e analítica do momento estático 
de uma superfície plana e homogênea em relação a um eixo; O conceito de centro de 
gravidade (C.G.); O baricentro das superfícies planas em geral; Condições geométricas 
para a localização de baricentros; Os centros e os eixos de simetria; Momento de 
inércia: O conceito do momento de inércia; Eixos principais de inércia; O momento de 
inercia axial; O momento de inércia polar; O momento de inércia em relação a um eixo 
paralelo a um dos eixos principais; Determinação do momento de inércia de um segmento 
de reta em relação a um eixo que passa por uma de suas extremidades; Determinação do 
momento de inércia de um retângulo em relação a um eixo que se confunde com um de 
seus lados; O momento de inércia de um retângulo em relação aos eixos principais; O 
momento de inércia de um triângulo em relação ao eixo que se confunde com um dos 
lados, e em relação aos eixos principais paralelos aos lados; O momento de inércia do 
circulo; O raio do giro; Os momentos de inércia polar das figuras planas. Análise e 
distribuição de tensões e deformações, de seções constituídas por materiais isotrópicos 
com comportamento elástico linear, em função da natureza dos esforços atuantes. Estudar 
os principais tipos de carregamentos das peças e mecanismo que compõe os sistemas 
mecânicos em tração- compressão e cisalhamento. 

BJETIVOS 
GERAL: 
O aluno deve ter competência para diferenciar grandezas físicas escalares e vetoriais, 
tendo o entendimento dos tipos de apoios de estruturas, sabendo calcular as reações nos 
mesmos quando o sistema é solicitado por ações externas. Sendo capaz de solucionar 
problemas que envolvam composição e decomposição de forças, vigas e seu equilíbrio. 
ESPECÍFICO: 
- Ser capaz de identificar os tipos de vínculos estruturais e as suas funções; 
- Saber calcular as reações nos apoios de estruturas quando solicitadas por diversos 
tipos de carregamentos; 
- Ser capaz de construir diagramas de esforço cortante e momento fletor e saber a sua 

finalidade; 
- Saber calcular e identificar em tabelas as características geométricas de figuras planas. 

 
BIBLIOGRAFIA 
MELCONIAN, Sarkis. Mecânica Técnica e Resistência dos Materiais. Érica - 18ª 
edição - São Paulo - 2008. 
NASH, William Arthur. Resistência dos Materiais. McGraw-Hill do Brasil. 
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MÁQUINAS HIDRÁULICAS 

2º PERÍODO 

EMENTA 
Máquinas hidráulicas: Hidrostática: Densidade e densidade relativa; Teorema 
de Stevin; Pressão manométrica e absoluta; Teorema de Pascal; Prensa 
hidráulica; Macaco hidráulico; Freio hidráulico; Teorema de Arquimedes. 
Hidrodinâmica: Escoamento laminar e turbulento; Viscosidades: Cinemática e 
Dinâmica; Número de Reinolds; Teorema de Bernoulli; Equação da 
continuidade; Acessórios de tubulação: Classificação dos acessórios; 
Nomenclatura de tubulações e normas; Válvulas: Classificação; Válvulas de 
bloqueio; Válvulas de regulagem; Válvulas que permitem o fluxo num só sentido; 
Válvulas que regulam a pressão montante; Válvulas que regulam a pressão 
jusante; Bombas hidráulicas: Classificação; Bombas de deslocamento positivo e 
não positivo; Funcionamento e aplicações das bombas: Alternativas; Rotativas 
não centrífugas e bombas centrífugas; NPSH disponível e requerido; Cavitação; 
Aplicações. 
 
OBJETIVOS 

Máquinas hidráulicas: Objetivo da disciplina de Máquinas hidráulicas: 
Conhecer dispositivos que realizam trabalho mecânico através do uso de fluidos 
incompressíveis. 
 
BIBLIOGRAFIA 

VAN WYLEN & SONNTAG - Fundamentos da Termodinâmica Clássica 
MACINTYRE, A. J.. Máquinas Motrizes Hidráulicas. Editora Guanabara Dois. Rio 
de Janeiro-RJ. 1983. 
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                                                     MATERIAIS   I 

2º PERÍODO 

EMENTA 
Materiais usados na construção mecânica: Classificação, propriedades dos 
materiais; Propriedades mecânicas: Deformações elásticas e plásticas, 
diagrama tensão x deformação, ductilidade, resiliência e tenacidade; 
Propriedades térmicas: Ponto de fusão, ponto de ebulição, condutividade 
térmica, dilatação térmica; Propriedades elétricas: Condutividade elétrica, 
resistividade; Propriedades químicas: Resistência à corrosão e oxidação; 
Materiais metálicos ferrosos: Liga ferro – carbono; Processo de obtenção dos 
aços e ferros fundidos; Laminação, trefilação e extrusão; Aços comuns e 
especiais para construção mecânica: Classificações e aplicações; Ferros 
fundidos; Materiais metálicos não ferrosos: Cobre e suas ligas (classificações e 
aplicações), alumínio e suas ligas (classificações e aplicações), níquel e suas 
ligas (classificações e aplicações); Materiais não metálicos; Materiais 
poliméricos: Polimerização, principais classes de materiais poliméricos; Materiais 
compostos: Plásticos reforçados - propriedades e aplicações; Materiais para 
mancais; Materiais cerâmicos (características e aplicações). 
 
 
OBJETIVOS 

Caracterizar os materiais de uso em Engenharia. Definir as principais 
propriedades mecânicas dos metais e os mecanismos que possibilitam o 
aumento da resistência mecânica. Conhecer os tipos de falhas em metais. 
Relacionar a microestrutura com as propriedades de interesse. Selecionar e 
especificar materiais a partir do conhecimento de suas propriedades e dos 
requisitos do projeto. 
 
BIBLIOGRAFIA 

1. Callister, William D. - Fundamentos da Ciência e Engenharia de Materiais 
–Editora LTC. 

2. VanVlack, Lawrence - Princípios de Ciência e Tecnologia de Materiais – 
Editora Campus. 

3. Telecurso 2000 – Curso Profissionalizante - Ensaios de materiais, Editora 
Globo, Rio de Janeiro, 2000. 

Homepage do CETEC, FINEP, REDEMAT. www.cienciadosmateriais.org 
 
 

http://www.cienciadosmateriais.org/
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                           FUNDIÇÃO 
2º PERÍODO 

EMENTA 
Moldação em areia verde: Apresentação e descrição das instalações e ferramentas de 
fundição e classificação dos aglomerantes; Preparação de areia. Materiais para fundição: 
combustíveis, fundentes e metais; Tipos de modelos de peças fundidas; Caixas de moldação; 
Processos de moldação; Demonstração de uma moldação em areia verde; Trabalho 
individual de delineamento e moldação; Fundição de metais não ferrosos; Fornos 
metalúrgicos: acendimento dos fornos, colocação dos cadinhos e fusão dos metais; Uso do 
forno a gás, a óleo ou a carvão; Trabalho coletivo: fusão e vazamento do metal nos moldes; 
Trabalho individual: desmoldação e rebarbação das peças fundidas; Recuperação das areias 
usadas; Utilização dos machos em fundição prática do processo CO2; Tecnologia correlata ao 
processo CO2; Trabalho coletivo: preparação das areias, fazendo mistura com silicato; 
Trabalho individual: fabricação dos machos por gasagem com CO2; Trabalho individual de 
moldação das peças com machos preparados por gasagem CO2; Trabalho coletivo de fusão 
e vazamento do metal nos moldes do processo CO2; Trabalho individual de desmoldação e 
rebarbação das peças resultantes do processo CO2; Recuperação das areias usadas neste 
processo; Prática do processo Shell – Moulding. Tecnologia correlata ao processo Shell – 
Moulding; Trabalho coletivo de fabricação das “cascas”; Trabalho coletivo de fusão e 
vazamento dos metais nas “cascas” do processo Shell – Moulding; Estudo e 
dimensionamento dos canais para peças fundidas: Estudo dos tipos de canais existentes, 
Dimensionamento dos canais; Ensaios de laboratórios das areias de fundição; Apresentação 
das instalações do laboratório; Apresentação e classificação das máquinas quanto a sua 
utilidade; Enumeração dos tipos de ensaios realizáveis no laboratório, segundo normalização 
A.F.S. (American Foundrymen’s Society). 
 
OBJETIVOS 

Fundição: Objetivo da disciplina de Fundição: Compreender os principais processos de 
fundição e suas respectivas etapas de desenvolvimento. 
. BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia geral: Telecurso Profissionalizante de Mecãnica – Processos de Fabricação – 
Volume 1- Editora Globo – 2009 – ISBN 978-85-7484-469-5 
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DESENHO MECÂNICO II 

3º PERÍODO 

EMENTA 
Desenho técnico Assistido por computador; Tipos de sistemas CAD; Programas 
de modelagem paramétrica; Esboço de entidades; Construção e seleção de 
planos, Origem e árvore de projeto; Entidades e formas geométricas; Sistemas 
de referência; Cotagem em relações do esboço; Modelagem de sólido 
paramétrico: Criação de ressalto extrudado e revolucionado; Cortes e seções de 
peças extrudado e revolucionado; Assistente de perfuração e indicação; Criação 
de chanfro e raio de suavização; Aparência e seleção de material; Padrão linear; 
padrão circular; Espelhamento de sólidos e superfície; Casca e nervuras; 
Criações de equações de parametrização; Criação de tabela de projetos; 
Criação de ressalto por varredura; Corte por varredura; Ressalto por loft; corte 
por loft; Análise de tensão (simulação); Montagem de sistema; Criação de 
montagem; Fixação e flutuar peças; Inserção de componentes projetados; 
Posicionamento padrão de peças; Montagem de sistema com posicionamento 
avançados; Fabricação de padrões lineares, circulares e espelhamento; Sub-
montagens; Criação de estilo de transparência; Estudo do movimento; Criação 
de modelo Renderizado; Detalhamento de peças em montagens; Criação de 
vistas no modelo montado; Criação de corte padrão com desvio e parcial; Vista 
de detalhe, quebrar e recortar vista; Modos de salvar em diferentes formatos 
padrões; Seleção de acabamento de superfície; Tolerância dimensional e 
geométrica; Desenho de conjunto; Criação de lista de materiais e balões de 
especificações; Ajustes mecânicos; Desenho de elementos de máquinas: 
Parafuso, porca, arruela, solda, rebite; Desenho de elementos de transmissão: 
eixos, chavetas, polias, correias, corrente, engrenagens e mancal de 
rolamentos; Desenho de conjunto e união detalhes; Nomenclatura e 
especificações dos processos de fabricação no desenho; Desenho de 
tubulações industriais. 
 OBJETIVOS:  
Capacitar os alunos no âmbito do desenho técnico mecânico com ênfase em 
sistema computacional utilizando software parametrizado de representação 
gráfica baseado em sistema CAD de modelos bi e tridimensionais com elevado 
grau de aplicabilidade no campo profissional. E sim, permitindo projetar, 
desenhar, configurar, corrigir e alterar o modelo (desenho-projeto), com elevado 
rigor técnico e metodológico de forma rápida e precisa.  
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BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia Básica 
SILVA, A., RIBEIRO, C. T., DIAS, J., Desenho Técnico Moderno, Editora LTC, 4ª 
edição, 2006. 
LEAKE, J., BORGERSON, J., Manual de Desenho Técnico Para Engenharia, 
Editora LTC, 1ª edição, 2010. 
RIBEIRO, A. C., PERES, M. P., ZIDORO, N., Curso de Desenho Técnico e 
Autocad, Editora PEARSON BRASIL, 1ª edição, 2013. 
PROVENZA, F, Desenhista de Máquinas, Editora Escola Protec, 46ª edição, 
1991. 
Bibliografia Complementar 
PROVENZA, F, Projetista de Máquinas, Editora Escola Protec, 46ª edição, 1991. 
SOLIDWORKS, C., Solid Works 2013 – Essencial: Peças e Montagens. 
Massachussets, 2012. 
SOLIDWORKS, C., Solid Works 2013 – Essencial: Modelagem Avançada de 
Peças. Massachussets, 2012. 
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PROCESSOS  DE  FABRICAÇÃO II 

3º PERÍODO 

EMENTA 
Ajustagem Sua importância e interface com outras profissões. Classificação das 
limas. Classificação dos materiais e propriedades mecânicas. Morsa de 
bancada, fixas, fixas giratórias e inclináveis – Nomenclatura. Réguas de controle 
– Tipos e empregos. Traçagem. Mesa de traçagem e controle. Substâncias para 
recobrir superfícies. Instrumentos e ferramentas de traçar. Acessórios para 
fixação. Furadeiras manuais elétricas – Tipos, características e nomenclatura. 
Brocas – Tipos, características e nomenclatura. Parâmetros de corte – 
Velocidade de corte, rotação e avanço. Serra manual. Verificadores de ângulo. 
Macho de roscar manual e rosqueadoras automáticas. Tipos de roscas – Uso de 
tabelas; Desandadores. Gabaritos para ajustagem e furação. Instrumentos de 
controle e calibradores. Chaves de aperto – Boca, encaixe, reguláveis, Allen, 
torque e de pinos; Elementos de união – Parafusos, porcas, arruelas e rebites; 
Alargadores – Tipos e usos. 
Retificação Rebolos Abrasivos. Retificadoras (Plana Vertical, Plana Horizontal, 
Universal e Centerless. Determinação das velocidades operacionais, avanço e 
profundidade de corte. Cálculo da potência necessária. Cálculo dos tempos de 
usinagem. Retificadora Universal ou Plana. Ferramentas de corte para máquinas 
operatrizes. 
Automação em Usinagem 1: Segurança no Laboratório a CNC; Qualidade 
pessoais do profissional do futuro; Evolução do processo produtivo; Parâmetros 
de Corte no Torneamento a CNC; Suporte para Ferramentas de Metal Duro; 
Funções de programação da Unidade MACH9; Uso do simulador de torno a 
CNC; Tarefas-práticas (programação e operação); Procedimentos operacionais; 
Tarefas demonstrativas; Software de Programação Assistida para Torno a CNC 
 
 

 

OBJETIVOS  
Ajustagem:  Objetivos do Lab. de Ajustagem: A ajustagem mecânica tem como 
objetivo ajustar, reparar e instalar peças e equipamentos em conjuntos 
mecânicos. 
Retificação: Objetivos do Lab. de Retificação: 
Identificar os tipos de retificadoras e seus acessórios.Determinar parâmetros de 
usinagem conforme o tipo de retificação. Identificar e selecionar o rebolo 
adequado. Planejar as principais etapas de uma operação de retificação. 
Reconhecer aspectos de SMS nas operações de retificação e adotar respectivas 
medidas de controle e prevenção.  

Automação em Usinagem 1: Fornecer conhecimentos de 
Programação/Operação de  Torno a CNC mediante uma série de tarefas 
práticas com o uso do equipamento  CENTUR 30D – ROMI. Uso de  tecnologias 
afins à área de CNC : Tecnologia do Metal Duro e Programação Assistida por 
Computador para Torno a CNC . 
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BIBLIOGRAFIA 
CUNHA, Lauro Salles. Manual Prático do Mecânico, Ed. Hemus 
ZERBONE,Ezio; LIMA, Geraldo. Apostila de programação do Comando MACH9 
para o Torno a CNC CENTUR 30D da ROMI. 
SILVA, Sidnei Domingos da. CNC: Programação de Comando Numérico 
Computadorizado - Torneamento, Editora Érica. 
Comando Numérico Computadorizado (FANUC)  - SENAI. São Paulo 
Manual de Programação e Operação do Torno CENTUR 30D com Comando 
MACH9 - Indústrias ROMI 
  

 

 
 

  
 

                                  INSPEÇÃO E CONTROLE DA QUALIDADE 
3º PERÍODO 

EMENTA 
Ensaio de tração. Conceito de tensão e deformação. Diagrama F x ΔL: Regiões elástica e 
plástica. Diagrama convencional. Diagrama real. Corpos de prova. Normas técnicas. Ensaios 
de produtos acabados. Máquinas para ensaio de tração. Extensômetros. Dureza: Conceito. 
Métodos de determinação da dureza. Dureza Brinell. Dureza Rockwell. Dureza Vickers. 
Dureza portátil. Ensaio de Impacto: Máquinas de ensaio; Corpos de Prova; Fatores que 
influenciam os resultados. Ensaio de Dobramento e Flexão: Técnica de operação; 
Características do dobramento guiado; Ensaio em corpos de prova soldados; Máquina de 
Ensaio; Critérios de avaliação dos resultados.  
Ensaios Não Destrutivos: Ensaios Visual; Líquidos Penetrantes; Partículas Magnéticas; 
Ultrasom; Radiografia. Métodos de caracterização de materiais. Técnica metalográfica 
macroscópica. Macrografia de Juntas Soldadas.  
 
 OBJETIVOS 
Identificar, avaliar e especificar as características e propriedades dos materiais de construção 
mecânica; conceitos e classificação dos ensaios dos materiais; aplicação e importância da 
aplicação das normas técnicas em ensaios; principais ensaios destrutivos com práticas de 
laboratório; teoria e prática dos principais ensaios não destrutivos.  

BIBLIOGRAFIA 
SOUZA, Sérgio Augusto de. Ensaios mecânicos de materiais metálicos.  5.ed. São Paulo 
(SP):Edgard Blucher, 2004. 
GARCIA, Amauri.; SPIM, Jaime Alvares.; SANTOS, Carlos Alexandre dos. Ensaios dos 
materiais. 2.ed. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2000. 
CHIAVERINI, Vicente. Tratamentos térmicos das ligas metálicas.1.ed. São Paulo: ABM, 2008. 
COLPAERT, Hubertus. Metalografia dos produtos siderúrgicos comuns. 4.ed. São 
Paulo(SP):Edgard Blücher, 2008. 
CALLISTER JÚNIOR, Willian D. Ciência e engenharia dos materiais: uma introdução.7.ed. 
Rio de Janeiro: LTC, 2008. 
CHIAVERINI, Vicente. Aços e ferros fundidos. São Paulo (SP): ABM, 1995. 
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                         MATERIAIS II 
3º PERÍODO 

EMENTA 
Estrutura dos materiais; Estrutura atômica; Força de interação atômica; Célula unitária; 
Substâncias amorfas e cristalinas; Cristalinidades: Principais tipos de cristais metálicos; 
Planos cristalinos; Alotropia e polimorfismo; Imperfeições estruturais; Estudo das ligas 
metálicas: Classificação segundo a solubilidade e número de componentes; Curvas de 
aquecimento e resfriamento; Diagramas de fases; Análise de fases; Regra de alavancas; 
Diagrama ferro-carbono; Alotropia do ferro; Analise das transformações das fases nos aços; 
Efeitos dos elementos de liga nos aços: Introdução, principais funções, estudo dos aços de 
baixa liga, segundo suas propriedades e aplicações; Microconstituintes e suas propriedades; 
Transformações isotérmicas: Estudo das curvas TTT (Tempo – Temperatura – 
Transformações), aplicação da curva TTT para resfriamentos contínuos; Aços ferramentas: 
Principais tipos, classificações e aplicações; Corrosão dos metais: Causas e fatores, controle 
da corrosão, metais e ligas resistentes à corrosão. 
 
OBJETIVOS 
Apresentar modificações microestruturais em materiais estruturais através de 
processamentos térmicos e termoquímicos. Relacionar microestrutura com propriedades de 
interesse. Fornecer ao estudante conhecimentos básicos e procedimentos experimentais de 
técnicas de caracterização microestrutural.  

BIBLIOGRAFIA 
 W. D. Callister, Fundamentos da Ciência e Engenharia de Materiais. Editora LTC, Rio de 

Janeiro, 2008. 

A. L. V. da Costa e Silva e P. R. Mei, Aços e Ligas Especiais. Editora Edgard Blücher, São 

Paulo, 2006. 

M. F. Ashby e David R. H. Jones, Engenharia de Materiais Vol. II. Elsevier Editora Ltda., Rio 

de Janeiro, 2007. 
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RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I 

3º PERÍODO 

EMENTA 
Tração e compressão; Tensão normal; Lei de Hooke; Materiais dúcteis e frágeis; 
Estricção, Coeficiente de segurança; Tensão admissível, peso próprio; 
Dimensionamento de peças e correntes; Sistemas hiperestáticos; Tensão 
térmica; Força cortante; Tensão de cisalhamento; Deformação no cisalhamento; 
Tensão normal e tensão de cisalhamento; Pressão de contato: Ligações 
soldadas e chavetas. 
 
OBJETIVOS 

O aluno deve ter competência para diferenciar os diversos fenômenos que 
ocorrem nas estruturas quando solicitadas por ações externas e caracterizar 
alguns elementos de máquinas. 
  
 BIBLIOGRAFIA 

MELCONIAN, S., “Mecânica Técnica e Resistência dos Materiais”, São Paulo, 
Editora Érica, 1999. 
NASH, W. A., “Resistência dos materiais”, Rio de Janeiro, Livro Técnico S. A. 
1984.  
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                AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL  I 
3º PERÍODO 

EMENTA 
Conceitos básicos de hidrostática e hidrodinâmica; Tipos, características, simbologia e 
aplicações de atuadores hidráulicos e pneumáticos; Tipos, características, simbologia e 
aplicações de válvulas direcionais; Tipos, características, simbologia e aplicações de válvulas 
de fluxo e de retenção; Circuitos Pneumáticos – hierarquia, comportamento e aplicações; 
Circuitos hidráulicos – hierarquia, comportamento e aplicações; Circuitos Eletro-pneumáticos 
– hierarquia, comportamento e aplicações; Circuitos Eletro-hidráulicos – hierarquia, 
comportamento e aplicações. 
 OBJETIVOS 
Capacitar os alunos nos fundamentos da automação industrial, com foco nas tecnologias de 
movimento e força por meio de sistemas que integram: eletropneumática; eletrohidráulica; 
robôs; dispositivos de sensoreamento analógicos e digitais; e controle discreto. 

 
BIBLIOGRAFIA 

FIALHO, Arivelto Bustamante. Automação Pneumática: Projetos, Dimensionamento e Análise 
de Circuitos. 7ª edição – São Paulo. Editora Érica Ltda.  2011 
ISBN: 978-85-7194-961-4 
-NATALE, Ferdinando. Automação Industrial. São Paulo. Editora Érica Ltda. 2000 
ISBN: 85-7194-707-4 
- BONACORSO, Nelso Gauze; NOLL, Valdir. Automação eletropneumática. 11. ed. São 
Paulo: Érica, 2008. 
-SPA 1 – Técnicas de Automação Industrial Parte 1 Livro Texto FESTO DIDATIC – BRASIL – 
1998 
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ELEMENTOS DE MÁQUINAS 

3º PERÍODO 

EMENTA 
Introdução à Disciplina: Responsabilidade do Projetista, Filosofia do Projeto; 
Revisão de Fundamentos de Projetos Mecânicos: Diagrama Tensão-
Deformação, Principais esforços atuantes nos elementos de máquinas, Estudo 
das Deformações, Deformações decorrentes da flexão, Ângulo de deformação 
por torção, Materiais e suas propriedades, Propriedades das seções, Cargas 
variáveis – Fadiga; Concentração de tensões; Elementos de junção – 
Dimensionamento de parafusos; Elementos de viga – Dimensionamento de 
vigas; Eixos e árvores; Chavetas e estrias; Engrenagens cilíndricas e de dentes 
retos; Molas. 
 
 
 

OBJETIVOS 
Identificar as caracterísiticas, funções e como são utilizados na prática alguns 
elementos de máquinas. 

BIBLIOGRAFIA 
MELCONIAN, Sarkis. Elementos de Máquinas - Ed. Érica, 1994. 
Telecurso 2000. Elementos de máquinas. Vol. I e II, 1996. 
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PROCESSOS DE FABRICAÇÃO III 
4º PERÍODO 

EMENTA 
Automação em usinagem 2: Segurança no Laboratório a CNC; Parâmetros de Corte 
Fresamento  a CNC;  Ferramentas de Metal Duro: Especificação, Desgaste e Avarias;  
Funções de programação da Unidade MACH9; Uso do simulador de Fresa a CNC;  Tarefas-
práticas (programação e operação); Procedimentos operacionais; Tarefas demonstrativas; 
Software de Programação Assistida Centro de Usinagem a CNC. 
Processos especiais de usinagem: Introdução. Princípio de funcionamento. O circuito 
Lazarenko. Características do processo. Aplicações. Características das superfícies 
usinadas. Fenômeno físico envolvido na remoção de material. Descrição geral do 
equipamento. Gerador. Efeito da polaridade. Servomecanismo. Seleção de materiais para o 
eletrodo. Fluidos dielétricos e sistema de circulação do dielétrico. Métodos de lavagem. 
Influência dos parâmetros de usinagem. Taxa de remoção de material (TRM) e desgaste do 
eletrodo. Rugosidade. Modos de operação. Preparação da máquina. Dados operacionais. 
Projeto das ferramentas. 
 OBJETIVOS 

Automação em Usinagem 2 
Fornecer conhecimentos de Programação/Operação de Centro de Usinagem a CNC 
mediante uma série de tarefas práticas com o uso do equipamento DISCOVERY 4022– 
ROMI 
Uso de tecnologias afins à área de CNC : Tecnologia do Metal Duro e Programação 
Assistida por Computador para Centro de Usinagem a CNC . 

BIBLIOGRAFIA 
- Manual de Tecnologia da Engemaq 
- Machining Processes, ASTM Metals Handbook, Volume 16 
- DESCOEUDRES, Antoine. Characterization of electrical discharge machining plasmas. Tese 
de Doutorado, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Lausanne, 2006. 
 



36  

 
 

                AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL  I I 
4º PERÍODO 

EMENTA 
EEvvoolluuççããoo  ddooss  pprroocceessssooss  ddee  pprroodduuççããoo  iinndduussttrriiaall::  ddaass  ooppeerraaççõõeess  mmaannuuaaiiss  àà  aauuttoommaaççããoo  ffaabbrriill..  
Introdução à automação industrial com robótica. Apresentação de vídeo sobre robótica. A 
Robótica no Brasil. A Robótica no mundo. Alguns estudos de casos. Robotização x 
Desemprego. Conseqüências da automação – ética na robótica. Conceituação e 
características de robôs. Manipulação de robô industrial por meio de dispositivo de 
aprendizagem manual. Manipulação de robô industrial por meio de interface homem-máquina 
digital. Programação de robô industrial. Execução dos programas no sistema de produção 
robotizado do laboratório. Elementos sensores: sensores magnéticos, óticos, capacitivos e 
indutivos. Introdução ao uso de controlador lógico programável (CLP). Características dos 
CLPs e suas aplicações industriais. Apresentação de softwares de programação de CLP e 
suas linguagens. Apresentação de softwares de programação dos CLPs do laboratório. 
Desenvolvimento de programas em linguagem ladder para CLP. Preparação de automação 
eletropneumática com uso de CLP. Montagem de circuitos eletropneumáticos com lógica a 
CLP na bancada didática. Apresentação do conjunto didático de montagem industrial MPS 
(Módulo de Produção Seriada); alimentadores de partes; seus atuadores; sensores; CLPs; 
sistema de montagem do conjunto; transportador; sistema de armazenagem de produtos; 
características gerais e funcionamento. Operação do conjunto. 
 OBJETIVOS 

Capacitar os alunos nos fundamentos da automação industrial, com foco nas tecnologias 
de movimento e força por meio de sistemas que integram: eletropneumática; 
eletrohidráulica; robôs; dispositivos de sensoreamento analógicos e digitais; e controle 
discreto. 
 BIBLIOGRAFIA 

-NATALE, Ferdinando. Automação Industrial. São Paulo. Editora Érica Ltda. 2000 
ISBN: 85-7194-707-4 
-SPA 1 – Técnicas de Automação Industrial Parte 1 
Livro Texto FESTO DIDATIC – BRASIL – 1998 
-ZERBONE, Ezio; BASTOS, Sérgio. Robótica Aplicada a Sistemas Produtivos de Fabricação. 
Material de apoio ao aluno na disciplina de Automação Industrial. RJ, maio de 2005. 
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RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I I 

4º PERÍODO 

EMENTA 
Flexão pura; Flexão simples; Tensão normal na flexão; Dimensionamento na 
flexão; Tensão de cisalhamento na flexão; Deformação na flexão; Momento 
torçor ou torque: Potência, tensão de cisalhamento na torção, distorção, ângulo 
de torção; Dimensionamento de eixos-árvore; Flambagem: Carga crítica, 
comprimento livre de flambagem, índice de elbeltez, tensão crítica, flambagem 
nas barras no campo das deformações elasto-plásticas, carga excêntrica; Vasos 
de pressão (cilindros e esferas de parede fina). 
 
OBJETIVOS 

O aluno deve ter competência para diferenciar os diversos fenômenos que 
ocorrem nas estruturas quando solicitadas por ações externas e caracterizar 
alguns elementos de máquinas. 
ESPECÍFICO: 
- Ser capaz de identificar os fenônemos de flexão, torção e flambagem; 
- Ter o conhecimento da distinção entre flexão pura e simples numa estrutura; 
- Saber calcular a tensão normal e de cisalhamento na flexão; 
- Saber calcular a potência nos movimentos circulares; 
- Ter o entendimento da tensão de cisalhamento na torção, sabendo calculá-la; 
- Saber calcular a distorção e ângulo de torção em estruturas sujeitas a torção; 
- Ter o entendimento de carga crítica de flambagem; 
- Ser capaz de calcular o índice de esbeltez e a carga crítica de flambagem. 
 BIBLIOGRAFIA 
MELCONIAN, S., “Mecânica Técnica e Resistência dos Materiais”, São Paulo, 
Editora Érica, 1999. 
NASH, W. A., “Resistência dos materiais”, Rio de Janeiro, Livro Técnico S. A. 
1984.  
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PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PRODUÇÃO 

4º PERÍODO 
EMENTA 

Produção – Conceito Evolução Histórica.  Princípios da Administração Científica – Fayol E 
Taylor.  Gestão da Produção.  Gestão da Qualidade na Produção.  Produtos e Serviços.    
Estrutura Analítica do Produto.  Produtividade.  Técnicas de Melhoria da Produtividade – 
Engenharia da Produção ou Engenharia Industrial.  Gestão dos Insumos, Matérias Primas e 
Instalações.  Recursos Materiais.  Administração de Materiais.  Localização de Empresas.  
Lay-Out.  Gestão da Mão de Obra – Análise de Processos e Operações.  Planejamento de 
Processos e Operações.  Estudo das Operações de Fabricação – Processos de Fabricação e 
Mon Tagem.  Plano de Processos – Fabricação/ Produção Mecânica.  Plano de Métodos de 
Trabalho.  Estudo de Tempos e Movimentos – Medição do Trabalho.  Estudo de Materiais.  
Análise Econômica da Produção.  Custos da Produção – Custos Operacionais Diretos e 
Indiretos.  Investimento.  Ponto de Equilíbrio: Investimento X Custos Operacionais.  
Programação e Controle da Produção.  Regras de Programação – Critérios de Priorização de 
Trabalhos.  Diagrama de Gantt.  Planejamento e Controle de Projetos.  Projeto.  
Planejamento, Predição e Previsão.  Planejamento Agregado.  Mrp I.  Mrp II.  Programação 
da Produção.  Método do Caminho Crítico.  Softwares de Gestão da Produção.  Softwares 
Integrados.  Softwares de Manufatura.   Controle e Avaliação da Produtividade.  Controle do 
Processo Produtivo.  Avaliação da Produtividade. 
 OBJETIVOS 
Esta disciplina auxilia o aluno a:  
Identificar os processos exigidos para a fabricação do produto; 
Detalhar e monitorar as etapas do processo de produção;  
Estabelecer formas de controle da produtividade;  
Organizar o ambiente de trabalho. 

BIBLIOGRAFIA 
MARTINS, Petrônio G. e LAUGENI, Fernando P. Administração da Produção. São Paulo: 
Editora Saraiva, 2000. 
RUSSOMANO, Victor Henrique, Planejamento e Acompanhamento da Produção. 2. ed. São 
Paulo: Livraria Pioneira Editora, 1979.  
HEYN JUNIOR, Carlos. Iniciação à Pratica de Engenharia Econômica. São Paulo: Atlas, 
1975. 
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PROJETOS MECÂNICOS 

4º PERÍODO 

EMENTA 
Planejamento de um projeto; Sistema computacional para gerenciamento de 
projetos; Estrutura da monografia; Acompanhamento do projeto; Apresentação e 
avaliação dos trabalhos. 
 
OBJETIVOS:  
Capacitar o aluno a projetar, desenhar, configurar, corrigir e alterar o modelo 
(desenho-projeto), com elevado rigor técnico e metodológico.  
 
BIBLIOGRAFIA 

PROVENZA, F, Projetista de Máquinas, Editora Escola Protec, 46ª edição, 1991. 
SOLIDWORKS, C., Solid Works 2013 – Essencial: Peças e Montagens. 
Massachussets, 2012. 
SOLIDWORKS, C., Solid Works 2013 – Essencial: Modelagem Avançada de 
Peças. Massachussets, 2012. 
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MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 

4º PERÍODO 
EMENTA 

O fenômeno atrito. Conceituação de lubrificante e lubrificação. Tipologia e propriedades dos 
lubrificantes. Classificação SAE, ISO, NLGI. Escolha dos lubrificantes. Sistemas e métodos 
de aplicação de lubrificantes. Armazenagem e manuseio de lubrificantes. Embalagem e 
transporte de lubrificantes. Planejamento da lubrificação. Conceito e objetivos da 
manutenção. Visão histórica e contemporânea da manutenção. Tipologia da manutenção. 
Manutenção corretiva e preventiva. Manutenção preditiva. Qualidade total em manutenção. 
MPT � Manutenção Produtiva Total. Desafios atuais na gestão de manutenção. Elaboração 
de plano de manutenção industrial. Falhas em componentes e equipamentos mecânicos; 
Técnicas de Manutenção Preditiva; Análise e medição de vibrações mecânicas; 
Balanceamento de rotores; Nivelamento e alinhamento de sistemas mecânicos; Análise e 
medição da temperatura e pressão em sistemas mecânicos; Montagem e Desmontagem de 
Equipamentos mecânicos; Medição do Torque de Aperto em elementos de união roscados; 
Elementos de vedação; Travas e vedantes químicos. 
 OBJETIVOS 
Tornar o aluno capaz de: 
Classificar os tipos de manutenção;  
Planejar a manutenção de máquinas e equipamentos;  
Executar a manutenção de elementos mecânicos. 

 BIBLIOGRAFIA 
 DRAPINSKI, Janusz. Manutenção Mecânica Básica: Manual Prático de Oficina. São Paulo, 
Ed. McGraw-Hill, 1978; 
 FARIA, J.G. de Aguiar. Administração da Manutenção. São Paulo, Ed. Edgard Blucher, 1994; 
MOTTER, Osir. Manutenção Industrial. São Paulo, Hemus, 1992; 
WEBER, Abílio José; AMARAL, Filho, Dario; ALEXANDRIA Jr; João Pedro at al. Telecurso 
2000, Editora Globo, 2000. 
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SOLDAGEM 
4º PERÍODO 

EMENTA 
Apresentação do laboratório de solda a gás e seus componentes; Conhecimentos gerais. 
Tecnologia correlata; Metalurgia da solda. Solda autógena; Exercícios práticos: Cordões 
paralelos em chapa fina com vareta de ferro cobreado, Soldagem homogênea em chapa 
galvanizada com latão (brazagem); Soldagem de ferro fundido com pó especial; Metalização; 
Estanhagem de superfícies metálicas com solda branca (chumbo x estanho); Corte com 
Chama Oxi-acetilênica: Fatores de influência num corte, Determinantes para fazer um corte; 
O corte manual; O corte automático; Corte de peças submersas; Soldagem por Arco Elétrico 
em Atmosfera Gasosa: TIG; MIG, MAG; Solda por Arco Elétrico Convencional: Fatores 
fundamentais da soldagem a arco, Ajustagem de corrente, Comprimento do arco, Velocidade 
de avanço, Ângulo do eletrodo; Símbolos de Soldagem: Descrição da soldagem através de 
desenhos, Significado de cada símbolo, Exemplos de uso; Abertura do Arco Elétrico; 
Execução de Filetes Intermitentes; Condições Reais de Soldagem; Necessidade dos 
procedimentos de Soldagem. 
 OBJETIVOS 
 Objetivo da disciplina de Soldagem: Compreender os principais processos de soldagem. 
. 
BIBLIOGRAFIA 

-Telecurso Profissionalizante de Mecãnica – Processos de Fabricação – Volume 1- Editora 
Globo – 2009 – ISBN 978-85-7484-469-5 
-Processo de Soldagem - Eletrodos Revestidos. Editora: GLOBUS EDITORA  
ISBN: 8579810809  
ISBN-13: 9788579810800 Ano: 2011 
-Soldagem - Área metalurgia. Editora: SENAI-SP  
ISBN: 978-85-65418-68-3  Ano: 2013 
-Segurança na Soldagem. Editora: Globus  
ISBN-13: 9788579810930  
ISBN-10: 8579810930 Ano: 2012 
-Práticas da Soldagem a Plasma. Editora: Artliber 
ISBN: 8588098393  Ano: 2008 
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MÁQUINAS TÉRMICAS 

4º PERÍODO 

EMENTA 
Conceito de motor de combustão interna e motor de combustão externa; 
Motores de combustão interna alternativos: motores dos ciclos Otto e do ciclo 
Diesel, motores Otto de 4 e de 2 tempos, motores Diesel de 4 e de 2 tempos, 
órgãos fixos, móveis e auxiliares, cilindrada, taxa de compressão, tipos de 
combustíveis, tipos de misturas ar-combustível para os motores Otto, sistemas 
de alimentação, exaustão, arrefecimento, lubrificação, sistema elétrico, 
superalimentação (mecânica e por turbina) e aplicações dos motores 
endotérmicos alternativos; Turbinas a gás: partes constitutivas, funcionamento e 
aplicações; Caldeiras: tipos (aquotubular e fogotubular), combustíveis, controles, 
tratamento de água de alimentação, isolamento térmico, operação e normas de 
segurança e aplicações; Temperatura e escalas termométricas, calor, calor 
específico, condução do calor, calor sensível e calor latente, misturas ar-vapor 
d’água, umidade absoluta e umidade relativa, ponto de orvalho, umidificação e 
desumidificação; Sistemas de refrigeração por compressão de vapor, tipos de 
compressores, circuitos frigorígenos, válvulas de expansão termostática e tubos 
capilares, gases de refrigeração, condensadores e evaporadores, 
condensadores evaporativos, torres de arrefecimento, termostatos e 
pressostatos e cortinas de ar; Unidades de refrigeração: geladeiras, freezers, 
bebedouros, refresqueiras e máquinas para fabricação de gelo; Unidades de ar 
condicionado individual: aparelhos de janela e split system; Unidades de ar 
condicionado central: self contained, condensador remoto, chillers (alternativos 
e centrífugos), fan coils, bombas de água gelada (BAG’s), bombas de água de 
condensação (BAC’s), dutos de distribuição de ar e acessórios. 
 OBJETIVOS 
 Objetivo da disciplina de Máquinas Térmicas: Promover a compreensão dos 
fundamentos das máquinas térmicas e seus respectivos processos que 
convertem calor, ou energia térmica, em trabalho mecânico.  

 BIBLIOGRAFIA 
VAN WYLEN & SONNTAG - Fundamentos da Termodinâmica Clássica 
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TRATAMENTOS TÉRMICOS 

4º PERÍODO 

EMENTA 

Tratamentos térmicos dos aços: Introdução; Recozimento: Desenvolvimento, principais tipos 
e aplicações; Normalização: Desenvolvimento, Aplicações; Têmpera e revenido: 
Desenvolvimento, temperatura de têmpera dos aços do carbono, tempo de aquecimento e 
encharcamento para a têmpera, meios de resfriamento, natureza, propriedades e aspectos da 
martensita, aplicações dos aços temperados; Temperabilidade dos Aços; Ensaios de 
Temperabilidade; Ensaio de Jominy; Conceito de seleção de aços pela temperabilidade; 
Prática do revenido; Temperaturas de tratamento; Efeitos sobre a têmpera e a martensita; 
Tratamentos isotérmicos: Introdução, martêmpera, austêmpera; Tratamentos termoquímicos: 
Cementação sólida, líquida e gasosa, nitretação, cianetação carbo-nitretação; Procedimentos 
e aplicações dos tratamentos termo-químicos; Influencia dos tratamentos térmicos nos aços 
de baixa liga; Métodos de caracterização de materiais: Microscopia ótica e Técnica 
Micrográfica; Identificação das diferentes microestruturas. 
 
OBJETIVOS 
Apresentar modificações microestruturais em materiais estruturais através de 
processamentos térmicos e termoquímicos. Relacionar microestrutura com propriedades de 
interesse. Fornecer ao estudante conhecimentos básicos e procedimentos experimentais de 
técnicas de caracterização microestrutural. Aplicar os conhecimentos através de práticas 
laboratoriais de tratamentos térmicos e metalografia. 

 BIBLIOGRAFIA 

 W. D. Callister, Fundamentos da Ciência e Engenharia de Materiais. Editora LTC, Rio de 

Janeiro, 2008. 

A. L. V. da Costa e Silva e P. R. Mei, Aços e Ligas Especiais. Editora Edgard Blücher, São 

Paulo, 2006. 

M. F. Ashby e David R. H. Jones, Engenharia de Materiais Vol. II. Elsevier Editora Ltda., Rio 

de Janeiro, 2007. 

  


