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PLANO DE ENSINO – 2020/1 
 
 

I. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA 

Código Nome da disciplina Créditos  Período 
EMC1010000  Metalurgia do Pó e Materiais Sinterizados 3 2020/1 

 
II. PROFESSOR MINISTRANTE 

Aloisio Nelmo Klein 

 
III. TUTOR 

N/A 

 
IV.CURSO E PÚBLICO-ALVO 

Mestrado/Doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais e em Engenharia Mecânica 
 

 
V. EMENTA 

 

Introdução e motivações do processo.  

Materia prima e caracterização: Técnicas básicas de fabricação de pós; características físicas e 

químicas de pós e sua determinação.  

Técnicas de consolidação de pós e caracterização de compactados verdes: Compactação por 

prensagem, Moldagem de Pós Injeção (PIM), Laminação de Pós, Extrusão de Pós, Compactação 

Isostática a frio e a quente (CIP e HIP) 

Sinterização: Sinterização em sistemas monocomponentes e sistemas multicomponentes. Mecanismos 

de transporte de matéria e aspectos termodinâmicos. Reações entre componentes de misturas de pós e os 

conhecimentos básicos de termodinâmica utilizados para prever as reações. 

Atmosferas de sinterização: Equilíbrio químico entre fases sólidas e fases gasosas, principais 

atmosferas e fornos comerciais de sinterização. 

Principais materiais sinterizados comerciais (processamento e propriedades): Materiais porosos 

sinterizados (filtros, buchas autolubrificantes, catalisadores, eletrodos de bateria); Aços e ligas metálicas 

sinterizadas; compósitos particulados (metal duro, pastilhas de freio e discos de embreagem, ligas 

endurecidas por dispersão, contatores elétricos, compósitos autolubrificantes, etc.); metais e ligas 

refratários 
 

 
VI. OBJETIVOS 

A disciplina tem como objetivo o entendimento dos conceitos técnico-científicos relacionados ao 
processamento, caracterização e análise de desempenho de materiais sinterizados, bem como o os 
conhecimentos necessários para o desenvolvimento de novos materiais processados a partir de prima 
na forma de pó, com ênfase em materiais metálicos e compósitos particulados.  
 

 
VII. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1) Introdução e revisão sobre as etapas básicas do processamento de um material a partir de pós 

(importância do processo, obtenção de pós, conformação de pós/compactação e sinterização) e motivação 
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do processo. [2 horas-aula].  

2) Técnicas básicas de fabricação de pós: Processos mecânicos (quebra e moagem no estado sólido e 

atomização de metais no estado líquidos), processos físicos (carbonila), processos químicos e 
termoquímicos (obtenção de carbetos nitretos etc.).  

3) Características básicas de pós e determinação:  

Tamanho de partícula e distribuição de tamanho de partícula, forma das partículas, superfície específica 

livre, densidade aparente, escoabilidade, compressibilidade, sinterabilidade;  

4) Técnicas de conformação ou compactação de pós: Preparação dos pós para a conformação; compactação 

uniaxial em matriz rígida e projeto de ferramental; moldagem de pós por injeção; compactação isostática, 

laminação e extrusão de pós; processos sem aplicação de carga.      

5) Sinterização  

Aspectos termodinâmicos da sinterização; Mecanismos de transporte de matéria na sinterização; 

Sinterização em sistemas monocomponentes; Sinterização em sistemas multicomponentes e 

conhecimentos básicos de termodinâmica utilizados; Sistemas sem solubilidade; Sistemas com 

solubilidade (reações entre componentes da mistura e formação de novas fases e de solução sólida, 

dissociação de compostos, etc.); Sinterização com fase líquida; Sinterização assistida por pressão (HIP e 

Sinter-HIP) 

 

6) Técnicas de análise da sinterização (dilatometria, DTA / ATG, análise microestrutural e raios –X) e 
modelos de homogeneização de misturas de pós durante a sinterização.  

7) Atmosferas de sinterização e seu controle. Equilíbrio químico entre fases sólidas e fases gasosas; 

Principais atmosferas comerciais de sinterização; Fornos de sinterização 

8) Principais materiais sinterizados comerciais  

 Materiais porosos sinterizados (filtros, buchas autolubrificantes, catalisadores, eletrodos de 
bateria, etc. ). 

 Aços sinterizados e ligas metálicas sinterizadas 

 Compósitos particulados (metal duro, pastilhas de freio e embreagem, ligas endurecidas por 

dispersão de partículas de segunda fase, contatores elétricos, compósitos autolubrificantes, 
etc.) 

 Metais refratários (Tungstênio e suas ligas, Molibdênio e suas ligas, etc.) 

 
VIII. METODOLOGIA DE ENSINO / FORMA DE TRABALHO 

A) Atividades Síncronas 
Como se trata de uma disciplina teórica não há aulas práticas no programa. Assim, serão dadas 
as aulas online via vídeo conferencia em todos os horários oficiais da disciplina (quartas-feiras 
das 10:00h as 12:00h e quintas-feiras das 16:00 as 18:00horas). O Link será enviado para os 
alunos via e-mail (lista de e-mails dos alunos já está disponível) e também disponibilizado no 
MOODLE. Serão dadas listas de exercícios envolvendo o conteúdo da disciplina as quais 
deverão ser resolvidas pelos alunos e devolvidas para correção. Após terminado o tempo para 
resolução dos exercícios, a discussão dos resultados nas questões onde houve erros, serão 
feitas online durante as aulas síncronas. Material didático (Livros, reviews, artigos e teses da 
área de materiais sinterizados) existentes na forma digital, será disponibilizada aos alunos via 
Moodle e também via Google Drive. 

 
B) Atividades assíncronas:  

1) Resolução das listas de exercícios pelos alunos enviadas por e-mail e disponibilizadas 
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também no MOODLE. 
2) Prova final escrita com 10 questões descritivas para ser realizadas com consulta a literatura. 

Esta deverá ser devolvida digitalizada. A prova com consulta tem a duração de 5 horas, 
portanto, tem hora marcada para iniciar e parar terminar e será realizada no dia 09/10/2020 

 

 
IX. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

1) Listas de exercícios resolvidos pelos alunos ao longo do curso (30% do peso da nota final) 
2) Prova final escrita, especialmente planejada para ser com consulta, com a duração de no máximo 

5 horas (70% do peso da avaliação). Esta será devolvida ao professor após digitalização, para o 
endereço eletrônico (anexo a e-mail) :  a.n.klein@ufsc.br  ou ainda a.n.klein@labmat.ufsc.br  

 

 
X. CRONOGRAMA 

1) [Data:4/03/2020 e 5/03/2020]- Introdução e revisão sobre as etapas básicas do processamento de um 

material a partir de pós (importância do processo, obtenção de pós, conformação de pós/compactação 

e sinterização), motivação do processo, aspectos positivos. [4 horas-aula]. Obs.: já lecionado em 

março 

2) [Data:11/03/2020 e 12/03/2020] - Técnicas básicas de fabricação de pós: Processos mecânicos 

(quebra e moagem no estado sólido e atomização de metais no estado líquidos), processos físicos 

(carbonila), processos químicos e termoquímicos (obtenção de carbetos nitretos etc.). [4 horas-aula] 
Já lecionado em março.  

3) [Data: 26/08/2020 e 27/08/2020]. Características básicas de pós e determinação: Tamanho de 

partícula e distribuição de tamanho de partícula, forma das partículas, superfície específica livre, 
densidade aparente, escoabilidade, compressibilidade, sinterabilidade; 

4) [Data: 02/09/2020 e 03/09/2020]. Técnicas de conformação ou compactação de pós: Preparação dos 

pós para a conformação; compactação uniaxial em matriz rígida e projeto de ferramental; moldagem 

de pós por injeção; compactação isostática, laminação e extrusão de pós; processos sem aplicação de 
carga.   

5) [Datas: 09/09/2020 e 10/09/2020]. Sinterização em sistemas monocomponentes: Aspectos 

termodinâmicos da sinterização; Mecanismos de transporte de matéria na sinterização; Etapas do 

processo, Modelos de sinterização, Influências das características dos pós e da temperatura de 
sinterização. 

6) [Data: 16/09/10 e 17/09/2020]. Sinterização em sistemas multicomponentes e conhecimentos 

básicos de termodinâmica utilizados: Sistemas sem solubilidade; Sistemas com solubilidade (reações 

entre componentes da mistura e formação de novas fases e de solução sólida, dissociação de 

compostos, etc.); Sinterização assistida por fase líquida; Sinterização assistida por pressão (HIP e 
Sinter-HIP). 

7) [Data: 23/09/2020]. Técnicas de análise da sinterização. Análise dilatométrica, DTA / ATG, análise 
microestrutural e raios –X) e modelos de homogeneização de misturas de pós durante a sinterização.  

8) [Data: 24/09/2020 e 30/09/2020]. Atmosferas de sinterização e seu controle. Equilíbrio químico 

entre fases sólidas e fases gasosas; Principais atmosferas comerciais de sinterização; Fornos de 
sinterização 

9) [Data: 01/10/2020, 07/10/2020 e 08/10/2020].  Principais materiais sinterizados comerciais. 

Materiais porosos sinterizados (filtros, buchas autolubrificantes, catalisadores, eletrodos de bateria, 

etc.); Aços sinterizados e ligas metálicas sinterizadas; Compósitos particulados (metal duro, pastilhas 

mailto:a.n.klein@ufsc.br
mailto:a.n.klein@labmat.ufsc.br


 
 

UFSC/CTC/EQA- Departamento de Engenharia Química e Engenharia de Alimentos, Campus Universitário, Trindade, Caixa Postal 476 CEP 88040-900 
Florianópolis,SC. Fone: (48) 3721-6340; E-mail: eqa@contato.ufsc.br, URL: http://www.eqa.ctc.ufsc.br 

de freio e embreagem, ligas endurecidas por dispersão de partículas de segunda fase, contatores 

elétricos, compósitos autolubrificantes, etc.); Metais refratários (Tungstênio e suas ligas, Molibdênio 
e suas ligas, etc.) 

10)  [Data: 09/10/2020].  Prova Final Escrita 
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