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EMC 6742 – CONFORMAÇÃO MECÂNICA 

 

1) Identificação: 

Carga Horária: 54 horas aula Teóricas – 3 créditos semanais. 

Turma: 05236 

Nome do professor: Mateus Barancelli Schwedersky, Email: m.barancelli@ufsc.br 

 

2) Cursos:  

236 Engenharia de Materiais - Semestral 

 

3) Requisitos:  

EMC6734 

 

4) Ementa: 

Conceitos teóricos importantes para conformação mecânica: Tensão e deformação; deformação 

plástica de cristais; mecanismos responsáveis pela deformação; influência das variáveis do processo 

de conformação; Transformações estruturais do material durante o processo de conformação; 

Lubrificação na conformação mecânica; Conceitos básicos de tensões residuais e sua eliminação na 

conformação mecânica; Processos de transformação mecânica de metais: laminação; extrusão, 

forjamento, trefilação; Processo de laminação controlada para fabricação de chapas; Processos de 

estampagem: influência das propriedades do material nas operações de embutimento e estiramento de 

chapas. Evolução dos tipos de aços para conformação mecânica. 

 

5) Objetivos: 

Permitir ao aluno adquirir uma visão tecnológica atualizada sobre os processos de conformação 

mecânica que possuem maior relevância industrial para o processamento de materiais metálicos, 

enfocando a importância da seleção correta dos materiais que serão processados, como também 

adequada escolha dos materiais usados nas ferramentas de conformação.  No final do curso, o aluno 

estará apto para fazer a seleção do material e do processo de conformação mecânica mais adequado 

para a obtenção de uma peça ou produto, bem como selecionar o material e rota de tratamento térmico 

para as ferramentas utilizadas. 

 

6) Conteúdo Programático: 

(3h) - Contextualização da aplicabilidade industrial dos processos de conformação mecânica em 

comparação com os demais processos de fabricação de peças metálicas. 



(3h) - Revisão dos conceitos importantes para conformação mecânica de metais: Tensão e deformação; 

mecanismos de deformação plástica, influência da estrutura cristalina dos metais, teoria das 

discordâncias e maclas. 

(3h) - Influência das variáveis intrínsecas do material: Tamanho de grão, presença de precipitados, 

defeitos cristalinos, diferentes fases, composição química. 

(3h) - Conceitos de encruamento e recristalização e suas influências nos processos de conformação. 

(3h) - Influência das variáveis dos processos de conformação: Temperatura (conformação a quente a 

morno e a frio), taxa de deformação, percentual de deformação em cada passe. 

(3h) - Conceitos básicos de desgaste e lubrificação na conformação mecânica e conceitos básicos de 

tensões residuais e como elimina-las após a conformação mecânica. 

(3h) - Materiais para fabricação de ferramentas para conformação, tipos de aços ferramentas e suas 

aplicações, metodologia de tratamento térmico adequado para cada categoria de aço ferramenta. 

(3h) - Processo de forjamento livre e em matriz. 

(3h) - Revisão do processo de fabricação do aço, e suas etapas até chegar no lingotamento contínuo. 

(3h) - Laminação de chapas e perfis. 

(2h) - Laminação controlada para obtenção de aços HSLA. 

(3h) - Extrusão direta e inversa. 

(3h) - Trefilação de perfis e arames. 

(3h) - Estampagem:  Corte, dobramento, estiramento e embutimento de chapas. 

(3h) - Aspectos relativos ao material, os quais influenciam nas operações de estampagem como 

coeficiente de encruamento e anisotropia (planar e normal). Ensaios para avaliação da estampabilidade 

das chapas. 

(2h) - Panorama da evolução dos aços e aços modernos para processos de conformação: Aços HSLA, 

IF, TRIP, DP, BH e AHSS. 

 

7) Metodologia: 

Os aspectos teóricos da disciplina serão abordados ao longo do semestre de forma síncrona, em aulas 

expositivas em sessões conduzidas pelo professor utilizando recursos multimídia, assim como de 

forma assíncrona, através de leitura e discussão de textos pertinentes. Serão adotadas atividades 

síncronas principalmente. Porém, a disciplina contará com suporte via MOODLE para que, caso seja 

necessário, o aluno possa ter acesso ao conteúdo perdido de forma assíncrona usando o suporte de 

material de apoio em meio digital.  

As aulas síncronas ocorrerão sempre no horário oficial da disciplina, entre 15:10-18:00, conforme dias 

e horários disponibilizados no Cronograma da Disciplina. Uma gravação da aula será disponibilizada 

aos alunos através de Link que será disponibilizado na plataforma MOODLE, tendo como objetivo 

atender os alunos que tenham eventuais problemas de conexão durante a horário regulamentar.  

O atendimento individual para sanar dúvidas ocorrerá em encontros síncronos, nas datas e formas 

descritas no MOODLE.  

 

8) Avaliação: 

A avaliação do aproveitamento do aluno na disciplina é feita através de três provas escritas que serão 

aplicadas de forma online (não presencial), usando a plataforma MOODLE.  

A média final (MF) será calculada pela média ponderada destas avaliações com peso idêntico. As 

avaliações serão realizadas nas datas e horários conforme definido no Cronograma da Disciplina. Os 

alunos que tiverem problema de conexão com a plataforma MOODLE poderão requerer segunda 

chamada (novo dia e horário para realizar as avalições). 



Conforme parágrafo 2º do artigo 70 da Resolução 17/CUn/97, o aluno com frequência suficiente (FS) 

e média final no período (MF) entre 3,0 e 5,5 terá direito a uma nova avaliação ao final do semestre 

(REC), sendo a nota final (NF) calculada conforme parágrafo 3º do artigo 71 desta resolução, ou seja:  

NF = (MF + REC) / 2. 

 

9) Cronograma: 

 

1. As aulas síncronas serão realizadas nas terças-feiras, entre 15h10min e 18h00min (horário 

regulamentar da aula).  

2. As avaliações serão realizadas nos dias 29/09, 03/11 e 8/12 usando a plataforma MOODLE. A 

avaliação de recuperação será no dia 15/12, entre 15h10min e 18h00min (horário regulamentar da 

aula). Aos alunos que tiverem problema de conexão com a plataforma MOODLE no dia/horário 

estabelecido, poderão requerer segunda chamada. 
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