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A AmericaSkills, por resolução do seu Comitê Técnico, em acordo com a Constituição, os Estatutos e as Regras 
da Competição, adotou as exigências mínimas que seguem no tocante a esta ocupação na Competição 
AmericaSkills. 
 
O Descritivo Técnico consiste no seguinte: 

 
1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................. - 2 - 

2. COMPETÊNCIAS E ESCOPO DO TRABALHO. ................................................................. - 2 - 

3. O PROJETO TESTE........................................................................................................... - 4 - 

4. GERENCIAMENTO E COMUNICAÇÕES DA OCUPAÇÃO................................................. - 6 - 

5. AVALIAÇÃO. ................................................................................................................... - 7 - 

6. EXIGÊNCIAS DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS DA OCUPAÇÃO........................................ - 9 - 

7. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. ..................................................................................... - 9 - 

 

 
José Manuel de Aguiar Martins  
 Presidente do Comitê Técnico 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

1.1. Nome e descrição da ocupação 
 

1.1.1. O nome da ocupação é Tornearia. 
 

1.1.2. Descrição da ocupação 
O Torneiro Mecânico é responsável por planejar e executar a usinagem de peças metálicas, não metálicas 
e compósitos, em torno mecânico horizontal, controlando os parâmetros e a qualidade de peças usinadas, 
de acordo com padrões especificados, projetos e normas técnicas, em condições de qualidade, segurança e 
preservação ambiental.  

 
1.2. Escopo da aplicação. 

 
1.2.1. Todo Avaliador e Competidor deverão conhecer este Descritivo Técnico. 
 
1.2.2. Em caso de divergência entre as línguas em que são publicados os Descritivos Técnicos, prevalecerá à 

versão em português. (PT) 
 

1.3. Documentos associados.  
 

1.3.1. Como este Descritivo Técnico contém apenas informações específicas da ocupação, deverá ser usado em 
conjunto com os seguintes documentos: 

RC – Regulamento da Competição; 
RON – Recursos on-line conforme indicados neste documento; 
NSS – Normas de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho. 

 
 
 
2. COMPETÊNCIAS E ESCOPO DO TRABALHO. 
 

A Competição demonstra e avalia as competências associadas a esta ocupação. O Projeto Teste consiste em trabalho 
prático apenas. 

 

2.1. Especificações das competências. 
 

Noções sobre: 
• Normas de qualidade; 
• Normas do ambiente, de segurança, de higiene e prevenção de acidentes de trabalho; 
• Sistemas operacionais. 

 
Conhecimento de: 
• Matemática – cálculos e geometria; 
• Metrologia; 
• Propriedades e comportamento dos materiais. 
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2.2. Conhecimento teórico. 
 

2.2.1. Conhecimento teórico é necessário, mas não avaliado explicitamente. 
• Interpretar e aplicar informações contidas em desenhos técnicos, projetos, especificações técnicas, 

normas, catálogos e outros documentos;  
• Estabelecer seqüência de fabricação de peças a serem usinadas em torno mecânico;  
• Determinar parâmetros de usinagem através de cálculos e utilização de gráficos e tabelas;  
• Prever pontos críticos inerentes ao processo de fabricação;  
• Elaborar orçamentos; 
• Selecionar máquinas, equipamentos, ferramentas, instrumentos e materiais a serem utilizados;  
• Preparar tornos mecânicos horizontais e ferramentas de corte para a usinagem de peças;  
• Usinar peças em tornos mecânicos horizontais;  
• Identificar necessidades de alterações em desenhos e projetos;  
• Aferir e adequar instrumentos de medição conforme a precisão exigida;  
• Utilizar instrumentos de medição, verificação e controle; 
• Afiar ferramentas de usinagens para torneamento e furação; 
• Operacionalizar usinagens em tornos convencionais; 
• Definir seqüência de trabalho em processos de usinagem  de peças; 
• Interagir com pessoas envolvidas no processo;  
• Selecionar e utilizar fontes de consulta para a obtenção de informações necessárias aos processos de 

fabricação de peças em tornos mecânicos horizontais;  
• Aplicar procedimentos técnicos, normas técnicas ambientais, de segurança, de saúde e higiene no 

trabalho mantendo padrões de qualidade adequados aos processos de fabricação de peças em tornos 
mecânicos horizontais;  

• Utilizar recursos existentes de forma racional e econômica;  
• Manter ambiente de trabalho limpo e organizado;  

 
2.2.2. Não será avaliado o conhecimento de regras e normas. 

 
2.3. Trabalho prático. 

 
• Verificar e corrigir, caso necessário, o alinhamento de máquina, acessórios, de acordo com as normas 

técnicas; 
• Preparar Tornos mecânicos e ferramentas de corte para a usinagem de peças; 
• Usinar peças em Tornos mecânicas, conforme desenhos técnicos, projetos e especificações técnicas, 

executando Torneamentos em superfícies cilíndricas externas e internas, cônicas, côncavas, convexas e 
excêntricas, tornear peças sobre mandril e com luneta, facear interna e externamente; furar usando o 
cabeçote móvel do torno, o eixo principal do torno; recartilhar no torno; sangrar e cortar no torno; calibrar  
furos com alargador no torno; perfilar com ferramenta de forma; abrir rosca triangular, quadrada, trapezoidal 
e de múltiplas entradas; usinar material preso na placa universal, com contraponto, entrepontas e na placa 
de quatro castanhas; afiar ferramentas e brocas helicoidais. 

• Maximizar o rendimento da máquina e ferramenta; 
• Interpretar e aplicar tolerâncias dimensionais, geométricas e parâmetros de rugosidade, bem como efetuar 

medições de controle do processo;  
• Regular, ajustar e utilizar instrumentos de medição, verificação e controle; 
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3. O PROJETO TESTE. 
 

3.1. Formato e estrutura do projeto teste 
O projeto teste será composto de quatro módulos separadamente. 
 
 
3.2. Exigências para desenvolvimento do Projeto Teste 

Poderão ser introduzidas nos módulos operações como: 
 

-Tornear superfícies cilíndricas externas e internas, cônicas, côncavas, convexas e 
excêntricas ; 
-Tornear peças sobre mandril e com luneta; 
-Facear interno e externamente; 
-Furar usando o cabeçote móvel do torno e a furadeira; 
-Recartilhar. Sangrar e cortar no torno; 
-Calibrar furos com alargador no torno; 
-Perfilar com ferramenta de forma; 
-Abrir rosca triangular, trapezoidal e múltipla; 
-Usinar material preso na placa universal, com contraponto, entrepontas e na placa de quatro castanhas; 
-Afiar ferramentas e brocas helicoidais; 

 
Detalhes do Projeto 1 

 
• Material: Aço (ABNT 1045).  
• Tempo Permitido: 6 horas; 
• Tempo permitido para preparação de ferramentas de 10 minutos (fora do tempo de competição); 
• O competidor será avaliado conforme os quesitos da avaliação processo de execução e produto. Será 

solicitado para produzir peça de material Aço 1045 com complexidade, observando satisfazer às 
exigências apresentadas conforme projeto. 

 
Detalhes do Projeto 2 

 
• Material: Latão ASTM C260 
• Tempo máximo permitido: 6 horas; 
• Tempo permitido para preparação de ferramentas de 10 minutos (fora do tempo de competição); 
• O competidor será avaliado conforme os quesitos da avaliação processo de execução e produto. Será 

solicitado para produzir peça de material latão complexidade, observando satisfazer às exigências 
apresentadas conforme projeto. 

 
Detalhes do Projeto 3 

 
• Material: Aço inoxidável 
• Tempo máximo permitido: 6 horas; 
• Tempo permitido para preparação de ferramentas de 10 minutos (fora do tempo de competição); 
• O competidor será avaliado conforme os quesitos da avaliação processo de execução e produto. Será 

solicitada para produzir peça de material aço inoxidável complexidade, observando satisfazer às 
exigências apresentadas conforme projeto. 
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Detalhes do Projeto 4  
 

• Material: Alumínio NBR NM 87 8160 . 
• Tempo Permitido: 4 horas; 
• Tempo permitido para preparação de ferramentas de 10 minutos (fora do tempo de competição); 
• O competidor será avaliado conforme os quesitos da avaliação processo de execução e produto. Será 

solicitado para produzir peça de material alumínio com complexidade, observando satisfazer às 
exigências apresentadas conforme projeto. 

 

Detalhes Adicionais do Projeto 
 

• Deve ser possível a conclusão dos Projetos com a relação de ferramentas estipuladas no Descritivo 

Técnico da Ocupação; 

• Deve ser possível a verificações dimensionais dos Projetos através dos instrumentos, equipamentos e 

demais dispositivos relacionados no Descritivo Técnico da Ocupação; 

 
 As peças serão avaliadas em uma máquina de medir por coordenadas, disposta dentro da oficina de tornearia. 
Somente em sua impossibilidade de uso é que as medições serão manuais, quando então serão utilizados 
instrumento com certificados em dia. Caso seja necessário o uso de bloco padrão cilíndrico, será utilizado o do 
competidor. 
 

 
3.3. Desenvolvimento do Projeto Teste. 
 

3.3.1. Quem desenvolve o Projeto Teste/módulos. 
Três meses antes da competição, o Avaliador líder designa aos demais Avaliadores o projeto teste / Módulo 
a ser apresentado para seleção. 
Cada Avaliador desenvolve um projeto teste / módulo e este será selecionado (votado) no local de 
competição. 
 

3.3.2. Como e onde o Projeto Teste/módulos é desenvolvido. 
O projeto teste / módulo é desenvolvido independentemente. 

 
3.3.3. Quando o Projeto Teste é desenvolvido. 

O projeto teste é desenvolvido antes da competição e apresentado na competição para seleção. 
 

3.4. Avaliação do Projeto Teste. 
Cada projeto teste / módulo deverá ser acompanhado de uma proposta de Avaliação baseada nos critérios 
definidos na Seção 5. 

 
3.4.1. A proposta de avaliação será desenvolvida pela(s) pessoa(s) que realizar(em) o projeto teste / módulo. A 

Avaliação é detalhada, desenvolvida e aprovada pelos Avaliadores da ocupação. 
 
3.4.2. A Avaliação deverá ser registrada no SIAC (Sistema Integrado de Avaliação da Competição) antes da 

Competição. 
 



 

 

 
 

DT13_Tornearia_PT_V1.2.doc OC2010 / AmericaSkills – Descritivo Técnico  

Data: 21.10.09 - V 1.2 Tornearia  6 de 10               

     

3.5. Validação do Projeto Teste. 
Os Avaliadores serão divididos em 4 grupos. A cada grupo será dada a tarefa de verificação da validade do 
Projeto Teste selecionado. Ao grupo, pede-se que: 

• Verifique se o Projeto Teste está conforme com os critérios de criação; 
• A proposta deve estar em formato eletrônico (arquivo.dwg), com cópia impressa no máximo em papel 

formato A3. 
• Assegure-se que os aspectos de avaliação propostos estão adequados, Fichas de Avaliação conforme 

seção 5. 
• Modelo físico da proposta. 
• Se após a verificação for constatado que a alteração proposta do projeto está incompleta ou não 

praticável, esta seja descartada e substituída por outra proposta.  
 

3.6. Seleção de Alteração do Projeto Teste. 
A seleção do Projeto Teste será por voto secreto dos Avaliadores, antes da Competição. 
Somente será permitido o voto dos Avaliadores que tenham proposto projeto teste / módulo. 
O projeto teste / módulo será apresentado / selecionado pelos avaliadores a partir dos desenhos e modelos físicos 
por eles trazidos. 
 

3.7. Veiculação do Projeto Teste. 
O Projeto Teste não é veiculado. 

 
3.8. Coordenação do Projeto Teste (preparação para a Competição). 

A coordenação do Projeto Teste estará a cargo do Avaliador Líder e da AmericaSkills. 
 
 
4. GERENCIAMENTO E COMUNICAÇÕES DA OCUPAÇÃO. 
 

4.1. Fórum de Discussões. 
Antes da Competição, todas as discussões, comunicação, colaboração e tomadas de decisões relativas à 
ocupação deverão ocorrer no Fórum de Discussões específico da ocupação. Todas as decisões e comunicação 
relativas à ocupação só terão validade se ocorridas no fórum. O Avaliador Líder (ou Avaliador por este 
nomeado) será o moderador nesse fórum. Consulte o Regulamento da Competição, para cronograma de 
comunicação e exigências no desenvolvimento da competição. 

 
4.2. Informações ao Competidor. 

Toda informação aos Competidores estará disponível no site da AmericaSkills (www.americaskills.org). 
Essas informações incluem: 

• Regulamento da Competição; 
• Descritivos Técnicos; 
• Outras informações relativas à Competição. 

 
4.3. Projeto escolhido. 

Projetos escolhido estarão veiculados e disponíveis em AmericaSkills (www.americaskills.org). 
 

4.4. Gerenciamento diário. 
As atividades diárias dos avaliadores da ocupação serão definidas pelo Avaliador Líder e apresentada em 
forma de cronograma no início da competição. 
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5. AVALIAÇÃO. 

Esta seção descreve o modo pelo quais os Avaliadores irão avaliar o Projeto. Também define os critérios de avaliação, 
procedimentos e exigências na pontuação, após a definição do projeto pelos representantes dos estados. 

 
5.1. Critérios de Avaliação 

Esta seção define os critérios de avaliação e o número de pontos (subjetivos e objetivos). O total de pontos para 
todos os critérios deve ser de 100 pontos. 

 
SEÇÃO CRITÉRIO MARCAÇÃO 

  Subjetiva Objetiva Total 
A Dimensões principais  50 50 
B Dimensões secundárias  25 25 
C Qualidade Superficial  8 8 
D Conformidade com o desenho 12  12 
E Não uso de material extra  5 5 
 Total = 12 88 100 

 
 

5.2. Critérios da Avaliação Subjetiva 
Pontos serão atribuídos em escala de 1 a 10, ou escreva N/A 
• Perfeito = 10 pontos; 
• Muito bom = 9 pontos; 
• Bom = 8 pontos; 
• Razoavelmente bom = 7 pontos; 
• Suficiente = 6 pontos; 
• Médio = 5 pontos; 
• Pobre = 4 pontos; 
• Insuficiente = 3 pontos; 
• Muito ruim = 2 pontos; 
• Não pode ser avaliado = 1 ponto. 
 

5.3. Critérios da Avaliação Objetiva 
 

A – Dimensões principais 
As dimensões principais; Furos alargados com qualidade IT7. 
Tolerâncias de forma e posição de acordo com norma DIN ISO 1101. 
 
B – Dimensões secundárias 
Dimensões com tolerância geral ± 0.1mm; profundidade de roscas 0/+ 2mm; profundidade de furos mandrilados 
0/+0.5mm; ângulos ± 0.5º. 
 
C – Qualidade superficial 
A qualidade superficial usinada deve estar entre N6 até N8, isto é, com equivalência de Ra 0.8 até 3.2 µm. 
 
D – Conformidade com o desenho 
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A pontuação do critério D é composta pelos seguintes elementos 

Critérios Pontos atribuídos 

D1 Chanfros executados na máquina 3 pontos 

D2 Chanfros executados manualmente 1 ponto 

D3 Marcas e colisões de ferramentas 2 pontos 

D4 Conformidade com desenho – Face1 2 pontos 

D5 Conformidade com desenho – Face 2 2 pontos 

D6 Conformidade com desenho – Laterais 2 pontos 

Total 12 pontos 

 
E – Não uso de material extra 
O uso de material extra podem ocorrer a qualquer momento dentro do tempo de prova. O competidor que não 
utilizar material extra é beneficiado com uma pontuação específica de acordo com a tabela abaixo: A pontuação 
do critério E é composta pelos seguintes elementos 

       
Não utilizou material extra Utilizou material extra  

Após a realização do Projeto 1 
1.25 pontos 0 pontos 

Não utilizou material extra  Utilizou material extra  
Após a realização do Projeto 2 

 1.25 pontos 0 pontos 

Não utilizou material extra Utilizou material extra 
Após a realização do Projeto 3 

 1.25 pontos 0 pontos 

Não utilizou material extra Utilizou material extra 
Após a realização do Projeto 4 

 1.25 pontos 0 pontos 

Total 5 pontos 0 pontos 

 
 

5.4. Procedimentos de Avaliação 
As definições das fichas de avaliação, com todos os critérios objetivos e subjetivos serão finalizadas pelos 
Avaliadores antes do início da competição. 
O procedimento de preenchimento das fichas de avaliação acontecerá em uma reunião entre grupos de 
avaliadores. Para os preenchimentos dos dados avaliados serão respeitados os seguintes critérios: 
 
Avaliação Objetiva - A, B, C e E; 
Visualização do Processo de Medição MMC, avaliação objetiva; 
• 3 Avaliadores para a supervisão durante todo o tempo. 
 
Avaliação Subjetiva - D 
• 5 Avaliadores para a Avaliação; 
• 1 Avaliador para a supervisão durante todo o tempo; 
• 1 Avaliador controlando o tempo; 
• 1 Avaliador para registrar as informações manualmente. 

 
Grupos de trabalho para avaliação subjetiva: Para a avaliação subjetiva os Avaliadores serão divididos em 4 
grupos. 
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Formação dos grupos: Os grupos serão nomeados pelo Avaliador Líder e pelo Secretário da Ocupação. Os grupos 
devem conter avaliadores com experiência e sem experiência em competições da Olimpíada. 
Cada grupo é responsável pela avaliação completa do módulo realizado de todos os Competidores. 
 
 

 
6. EXIGÊNCIAS DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS DA OCUPAÇÃO. 

Consulte a documentação de Saúde Ocupacional e Segurança do país-sede para normas. 
• Óculos de segurança; 
• Calçado de segurança; 
• Protetor auricular tipo plugue etc; 
• Todos os demais itens de segurança conforme as atividades a serem efetuadas. 

 
 
 
7. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. 
 

7.1. Documento de Infraestrutura. 
O documento detalha todos os equipamentos, materiais e instalações que serão fornecidos pelo organizador. 
 
Encontram-se online (www.americaskills.org). 
 
O documento de infra-estrutura detalha os itens e quantidades solicitados pelos Avaliadores para a 
Competição. O Avaliador Líder, progressivamente, atualizará o documento de infra-estrutura, especificando 
quantidade, tipo e marca/modelo dos itens. 
 
A cada Competição, os Avaliadores deverão revisar e atualizar o documento de infra-estrutura em preparação 
para o próximo evento. 
O documento de infra-estrutura não inclui itens que os Competidores e/ou Avaliadores devam trazer. 
A versão dos softwares a ser utilizados será fornecida pelo Avaliador Líder 03 meses antes da Competição. 
 

7.2. Materiais, equipamentos e ferramentas de responsabilidade dos participantes. 
• Manuais técnicos; 
• Instrumentos para desenho à mão livre; 
• Instrumentos de medição e ferramentas (conforme projeto de cada equipe); 
• Todo o material necessário para a construção do projeto. 
• Teclado pessoal e mouse (inclusive drives), se diferentes daqueles fornecidos pela organização; 

 
 

7.3. Materiais, equipamentos e ferramentas trazidos pelos Avaliadores. 
Não aplicável. 

 
 

7.4. Materiais e equipamentos proibidos na área da ocupação. 
Todo material e equipamento trazido por Competidores terá que ser apresentado aos Avaliadores. O Avaliador 
Líder desclassificará quaisquer itens que possam ser considerados inadequados, ferramentas, equipamentos 
relacionados a ocupação, que possam dar ao Competidor vantagem desonesta. 
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7.5. Amostra de diagramas de oficina e estação de trabalho. 
Leiaute de oficina e estação de trabalho AmericaSkills estão disponíveis em (www.americaskills.org). 
 
Leiaute de oficina; 
 

 




