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1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Dotar o aluno de conhecimentos sobre elementos e componentes mecânicos integrantes de 

sistemas de transmissões de potência em regime continuo de funcionamento. 

Terminada a frequência e obtida a aprovação à Unidade Curricular o aluno deve ter a 

capacidade para: 

Conhecer os movimentos de componentes mecânicos e distinguir as grandezas, potência e 

binário; Identificar e caracterizar qualquer elemento, componente ou órgão de transmissão 

mecânica; Selecionar o tipo de transmissão mecânica adequada às condições de serviço 

especificas; Selecionar, via catálogo, os elementos das transmissões mecânicas; Efetuar o 

dimensionamento de componentes, elementos e órgãos das transmissões mecânicas; Identificar 

pormenores construtivos e de montagem e conhecer as ações de manutenção aplicáveis às 

transmissões mecânicas. 

 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

1 Introdução 

1.1 Noção de potência mecânica e binário. 

1.2 Transmissão de movimento, potência e binário. 

2 Chumaceiras 

2.1 Introdução aos movimentos entre componentes mecânicos. 

2.2 Definição, identificação e caracterização de chumaceiras. 

2.3 Chumaceiras de deslizamento e de rolamentos. 

2.3.1 Tipo, características, e aplicabilidade dos rolamentos. Desmontagem e montagem de 

rolamentos. Seleção de rolamentos. 

3 Eixos e veios 

3.1 Diferença entre eixo e veio. 

3.2 Uniões de veios e montagem de veios. 

3.3 Dimensionamento de veios. 

4 Freios e embraiagens 

5 Estudo das transmissões mecânicas 

5.1 Análise comparativa dos principais tipos de transmissões mecânicas. 

5.2 Geometria da transmissão. Nomenclatura e relações geométricas. Análise cinemática. 

5.3 Seleção de transmissões mecânicas-fatores de seleção. 

5.4 Seleção de componentes mecânicos, dimensionamento de elementos mecânicos e projeto 

de transmissões mecânicas. 

5.5 Pormenores construtivos e de montagem. Manutenção de transmissões mecânicas. 

GFUC previsto 
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3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM 

OS OBJETIVOS DA UC 
 

Conhecer os movimentos de componentes mecânicos e distinguir as grandezas, potência e 

binário, conforme itens: 1.1; 1.2; 2.1 dos conteúdos programáticos. 

Identificar e caracterizar qualquer elemento, componente ou órgão de transmissão mecânica, 

conforme itens: 2.2; 2.3; 2.3.1; 3.1; 3.2; 4 dos conteúdos programáticos. 

Selecionar o tipo de transmissão mecânica adequada às condições de serviço especificas, 

conforme itens: 5.1; 5.3 dos conteúdos programáticos. 

Selecionar, via catálogo, os elementos das transmissões mecânicas, conforme itens: 5.3 dos 

conteúdos programáticos. 

Efetuar o dimensionamento de componentes, elementos e órgãos das transmissões mecânicas, 

conforme itens: 3.3; 5.4 dos conteúdos programáticos. 

Identificar pormenores construtivos e de montagem e conhecer as ações de manutenção 

aplicáveis às transmissões mecânicas, conforme itens: 5.5 dos conteúdos programáticos. 

 

4. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Shigley, J., “Mechanical Engineering Design”, 10ª Edição, McGraw-Hill, 2019. ISBN-13: 978-
0073398204; ISBN-10: 9780073398204 

R.Juvinal, K.M. Marshek, “Fundamentals of Machine Component Design”, 5th Edition, 2019. 
ISBN-13: 978-1118012895; ISBN-10: 1118012895 

Robert L. Mott, Edward M. Vavrek and Jyhwen Wang “Machine Elements in Mechanical Design”, 
6th Edition, Pearson, 2017. ISBN13: 9780134441184; ISBN10: 0134441184,      

Niemann. G., “Elementos de Máquinas”, Vol.1, Blucher, 1971. ISBN-10: 8521200331; ISBN-13: 
978-8521200338 

Niemann. G., “Elementos de Máquinas”, Vol.2, Blucher, 1971. ISBN-10: 852120034X; ISBN-13: 
978-8521200345 

Branco, C.M., Ferreira, J.M., Costa, J.D., Ribeiro, A.S., “Projecto de Órgãos de Máquinas”, 2ª 
Edição, Fundação Calouste Gulbenkian, 2009. 

Henriot, G.; "Traité Theorique et Pratique des Engrenages", Dunot, 1983. ISBN 10: 2040155260; 
ISBN 13: 9782040155261 

Drago. R. J., “Fundamentals of Gear Design”, Butterworths ,1988. ISBN-10: 040990127X; ISBN-
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5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

Metodologias de ensino: 

Aulas teóricas: apresentação oral dos conteúdos programáticos, apoiada por projeção de slides 

em PowerPoint. 

Aulas teórico-práticas: resolução de exercícios de aplicação. 

Requisitos para aprovação à Unidade Curricular: 

Avaliação por frequência (prova escrita): classificação igual ou superior a 10 valores. 
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Avaliação por exame (prova escrita): classificação igual ou superior a 10 valores. 

 

 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

Esta unidade curricular visa o estudo dos órgãos e elementos de máquinas utilizados para a 

transmissão de movimento e potência, assunto este de grande importância no âmbito dos cursos 

de mecânica. Assim, procede-se à exposição teórica e prática dos conteúdos programáticos, 

partilha, análise e discussão de experiências práticas, a fim de estimular os alunos a ouvir e reter 

os conhecimentos e experiências expostos pelo professor, necessários para desenvolver a 

capacidade de análise e resolução de exercícios de aplicação dos conhecimentos, no âmbito da 

seleção e projeto de órgãos de transmissão de potência para condições de funcionamento 

específicas. 

 

7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

N.A. 

 

8. CONTACTOS E ATENDIMENTO 

Docente: Prof. Arlindo Augusto Marques Ferreira; arlindoferreira@ipg.pt; gabinete n.º 5 

Coordenador da área disciplinar: Prof. Doutor José Reinas dos Santos André; jandre@ipg.pt; 

gabinete n.º 13 
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