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I. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA 

Código Nome da disciplina Créditos  Período 

EMC1302000 Metalurgia Física II 3 2020.2 

 

II. PROFESSOR MINISTRANTE 

Carlos Augusto Silva de Oliveira 

 

III. TUTOR 

Não tem 

 

IV.CURSO E PÚBLICO-ALVO 

Engenharias e áreas afins 

 

 

V. EMENTA 

Mecanismos de endurecimento, Solidificação, Transformações difusionais no estado sólido, 

Recuperação, recristalização e coalescimento, Tratamentos termomecânicos. 

 

 

VI. OBJETIVOS 

Ao final do curso o aluno deverá estar apto a conhecer e inter-relacionar os conceitos fundamentais dos 

Mecanismos de endurecimento, Solidificação, Transformações difusionais no estado sólido, Recuperação, 

recristalização e coalescimento e Tratamentos termomecânicos.  

 

 

VII. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Mecanismos de endurecimento: Refino de Grão; Solução sólida, Precipitação, Deformação à frio, 
Transformações Martensíticas. 

Solidificação: Nucleação Homogênea / Heterogênea em metais puros (termodinâmica e cinética da reação), 
Crescimento de metais puros, Solidificação de ligas binárias, Solidificação eutética e peritética;  

Transformações difusionais no estado sólido: Nucleação no Estado Sólido, Homogênea / heterogênea 
(termodinâmica e cinética da reação), Reações de solubilização e reprecipitação , Decomposição da austenita no 
equilíbrio (formação da perlita), Decomposição da austenita próxima ao equilíbrio (estruturas de Widmanstätten), 
Curvas TTT e CCT; 

Recuperação, Recristalização e Coalescimento: Recuperação e Recristalização Estática (termodinâmica e 
cinética), Mecanismos, Parâmetros fundamentais (influência do grau de deformação, da temperatura, da presença 
de solutos e de partículas de segunda fase, da estrutura cristalina), Recuperação e Recristalização Dinâmica; 
Tratamentos Termomecânicos: Laminação controlada: Efeito da deformação na região de recristalização, Efeito da 

deformação na região de não recristalização, Efeito da deformação na região  / , Efeito da adição de elementos 

microligantes, Efeito da velocidade de resfriamento na transformação  / . 
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VIII. METODOLOGIA DE ENSINO / FORMA DE TRABALHO 

 Haverá aulas síncronas e assincronas.  

 As aulas síncronas serão ministradas via webconference. As aulas síncronas serão realizadas para 

esclarecer eventuais dúvidas e destacar pontos importantes no conteúdo programático. 

 As aulas síncronas ocorrerão no horário oficial da disciplina. 

 O link para as aulas síncronas será fornecido no MOODLE.  

 As atividades assíncronas serão disponibilizadas através do MOODLE, com o suporte de material de 

apoio em meio digital. Neste caso, serão disponibilizados artigos e livros abordando cada tema em 

questão (em arquivos PDF) a título de orientação para estudo. 

 O atendimento individual para sanar dúvidas ocorrerá nas datas e horários previamente combinados 

com os alunos.  

 

IX. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

Serão aplicadas duas provas síncronas. O aluno que não for aprovado poderá fazer uma avaliação de 

recuperação sobre toda a matéria. O cálculo das notas obtidas será descrito a seguir: 

 

 Nota Final 1 = (Prova 1 + Prova 2) / 2 

 

OBS: As avaliações serão online, sem supervisão e ocorrerão em datas a serem definidas em comum 

acordo com os alunos (nos dias e horários oficiais da disciplina). As questões serão disponibilizadas no 

início de cada prova e as respostas, deverão ser entregues no MOODLE (por upload) duas horas depois.  
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