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Disciplina  
PROCESSOS 
INDUSTRIAIS 

 

Portfólio N° 02 

 

:: Portfólio 02 
 

OBJETIVO 
 

Analise e síntese de textos técnicos 

 
ORIENTAÇÕES 

 

 Leia o texto com calma, grife as principais informações e faça um resumo. 

 O livro texto referencia está disponível na Biblioteca. Recomenda-se retirá-lo e tirar cópia das 
páginas de interesse. 

 Pode complementar com informações de outros livros e textos de internet, mas não é permitido 
copiar e colar. Lembre-se: você é que deve ler e escrever. 

 Perguntas e respostas copiadas de colegas ou da internet, sofrerão penalizações na nota. 
 

 Siga as regras de postagem disponíveis no portal. 

 Só serão aceitos arquivos postados eletronicamente (formato doc ou pdf) 

 Não são aceitos portfólios impressos.  

 
 

LIVRO TEXTO REFÊRENCIA: 
 
- Slaides de aulas; 
- Exercícios em sala de aula; 
- Tabelas no próprio Portifólio 2. 
 
COPINI, Nivaldo Lemos; DINIZ, Anselmo Eduardo; MARCONDES, Francisco Carlos.  
Tecnologia da Usinagem dos Materiais. Ed. Artliber, 2008, 6a edição. 
 
 

ENTREGAR: 
 
As perguntas e suas devidas respostas em forma de questionário: pergunta 1, resposta 1 e 
assim sucessivamente. Devidamente identificado com o nome e o RA do aluno. 
 
 
COMO CALCULAR O CÓDIGO DA SOMA DO “RA” ? 
 
a)Some todos os algarismos do seu RA. 
b) Pegue somente o digito da unidade. 
c) Este é o seu código. 
 
Ex: RA= 898808 

a) 8+9+8+8+0+8= 41 
b) Digito da unidade=> 1 
c) Código => 1 
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PORTFÓLIO 2 - TORNO 

 
 
1 – Um eixo de comprimento L = 2500mm, Vc = 150m/min, diâmetro ø = 500mm, avanço 2mm, 
deve ser torneado longitudinalmente com 3 passes. 
Rotações da máquina  31,5 – 50 – 63 – 80 – 100 – 125 – 160 – 200 – 250 – 315 – 400 – 500 – 
630 – 800 – 1000 – 1250 – 1600 – 2500. 
Calcular:  

a) rpm = ? 

b) O tempo de corte, Tc = ?  

 
2 – Um eixo de comprimento L = 1350mm, Vc = 14m/min, ø = 95mm, avanço a = 2mm, deve ser 
torneado longitudinalmente com 2 passes. 
Rotações da máquina  24 – 33,5 – 48 – 67 – 95 - 132 
Clacule:  

a) rpm = ? 

b) tempo de corte Tc = ? 

 
3 – Um eixo de aço com resistência de 600 N/mm2 (St60) é usinado no torno com a velocidade de 
corte Vc = 16 m/min. Calcule a Potência de Corte, a Potência Induzida. 
Dados: 
Avanço a = 1,13mm 
Profundidade p = 8mm 
Ângulo da ferramenta x = 45º 
Rendimento da máquina η = 0,70 
 
4 – Um eixo de ferro fundido GG – 30, é usinado no torno com Vc = 100 m/min. Calcule a Potência 
de Corte, a Potência Induzida. 
Avanço a = 2,2mm 
Profundidade p = 8mm 
Ângulo da ferramenta x = 45º 
Rendimento da máquina η = 0,70 
 
 
5 – A Força de Corte, em uma ferramenta para tornear é de 300N e a Velocidade de Corte Vc = 
25m/min. Calcular: 

a) Potência de Corte? 

b) Potência Induzida, quando o rendimento η = 0,70. 

 

Dividir a Vc,  pelo   código da 
soma do “Ra”, Obs.: Final 0, 

utilizar código 1. 

Dividir a L,  pelo   código da 
soma do “Ra”, Obs.: Final 0, 
utilizar código 1. 
 

Multiplicar  a Vc,  pelo   código 
da soma do “Ra”, Obs.: Final 0, 

utilizar código 1. 

Dividir a Vc,  pelo   código da 
soma do “Ra”, Obs.: Final 0, 
utilizar código 1. 
 

Multiplicar  a Vc,  pelo   código 
da soma do “Ra”, Obs.: Final 0, 

utilizar código 1. 
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6 – Utilizando o nomograma para determinar a rotação (n) do torno em função do diâmetro (d) da 
peça em (mm) e a Velocidade de Corte Vc em m/min. Determine a rpm para usinar uma peça de     
ø 120mm, utilizando uma ferramenta que possui uma Vc = 60m/min. 
 

 
 

Dividir a Vc,  pelo   código da 
soma do “Ra”, Obs.: Final 0, 
utilizar código 1. 
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7 – De acordo com a tabela apresentada a seguir. Qual deve ser a rotação n (rpm) para se desbatar 
uma peça de Latão ou Cobre de ø 50mm, utilizando uma ferramenta de aço rápido. 
Logo em seguida calcule a rotação n (rpm) para recartilhar a mesma peça, agora com ø 45mm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Multiplicar  o ø,  pelo   código da 

soma do “Ra”, Obs.: Final 0, 

utilizar código 1. 
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PORTFÓLIO 2 – FRESA 
 
 

 
 
1 – Qual é a velocidade de corte adequada para o acabamento em uma peça de FoFo, com dureza 
de 200 HB e profundidade de corte de 1,5mm, utilizando uma fresa de aço rápido de ø 5mm. E qual 
a rpm adequada? 
2 – Calcule a rpm necessária para fazer uma peça de latão com profundidade de corte de 3,0mm,  
utilizando uma fresa de aço rápido com ø 10mm. 
3 – Calcule a rpm para fabricar uma peça de cobre com profundidade de corte de 7,6mm, utilizando 
uma fresa de aço rápido de ø 8mm. 
4 – Calcular a rpm necessária para fresar uma peça de FoFo com dureza de 160 HB, com 
profundidade de corte de 0,8mm, utilizando uma fresa de aço rápido de ø 16mm. 
5 – Calcule a rpm necessária para fresar uma peça de aço de 98 kgf/mm2 de resistência com 
profundidade de corte de 6,5mm, utilizando uma fresa de aço rápido de ø 14mm. 
 
 
 
 
 
 
6 – Calcular a rpm necessária para fresar uma peça de latão com uma fresa cilíndrica de aço rápido 
com ø 6mm, profundidade de corte de 8mm, e número de dentes 4. 

Vc 
(Velocidade de Corte) 

Rpm 
 (rotação) 

Ad  
(Avanço por 

dente) 

Av  
(Avanço por volta) 

Am  
(Avanço da mesa) 

     

 

7 – Dada uma peça de 55kgf/mm2 de resistência, utilizando uma fresa circular de 6 dentes retos com 
ø 12mm e profundidade de corte de 7mm. Determinar os parâmetros de corte. 

Vc 
(Velocidade de Corte) 

Rpm 
 (rotação) 

Ad  
(Avanço por 

dente) 

Av  
(Avanço por volta) 

Am  
(Avanço da mesa) 

     

 

8 – Calcule a rpm necessária para fresar uma peça de cobre com profundidade de corte de 
0,968mm, utilizando uma fresa circular de 4 dentes retos com ø 20mm. Determine os parâmetros de 
corte. 

Vc 
(Velocidade de Corte) 

Rpm 
 (rotação) 

Ad  
(Avanço por 

dente) 

Av  
(Avanço por volta) 

Am  
(Avanço da mesa) 

     

 

9 – Dada uma peça de 186 kgf/mm2 de resistência, utilizando uma fresa circular de 6 dentes retos e 
ø 17mm para usinar uma profundidade de 8mm. Determinar os parâmetros de corte. 

Vc 
(Velocidade de Corte) 

Rpm 
 (rotação) 

Ad  
(Avanço por 

dente) 

Av  
(Avanço por volta) 

Am  
(Avanço da mesa) 

     

 

Até exercício 5 - Multiplicar o ø, pelo  código da soma do “Ra”, Obs.: Final 0, utilizar 

código 1. 

Até exercício 10 - Multiplicar o ø, pelo  código da soma do “Ra”, Obs.: Final 0, utilizar 

código 1. Multiplicar também o número de dentes, arredondando-os sempre cima 
(deixando sempre número par de dentes). 
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10 – Dada um peça de metal leve, utilizando uma fresa circular de 4 dentes cruzados e ø 18mm na 
profundidade de corte de 6mm. Determinar os parâmetros de corte. 

Vc 
(Velocidade de Corte) 

Rpm 
 (rotação) 

Ad  
(Avanço por 

dente) 

Av  
(Avanço por volta) 

Am  
(Avanço da mesa) 
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