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Ementa 

 

Componentes fabricados por MP. Processos de fabricação e preparação de pós-

metálicos. Propriedades tecnológicas do pó metálico. Diferenciação e seleção dos 

processos de conformação do pó. Diferenciação e seleção de fornos e atmosferas 

de sinterização. Correlação dos parâmetros de processos com propriedades do 

componente sinterizado. Caracterização dos componentes sinterizados por análise 

metalográfica e densidade. Identificação de operações complementares para 

componentes sinterizados. 

 

 

Programa da Disciplina 

 

Aulas Teóricas 

 

1 - Introdução: definições, vantagens e desvantagens do processo.  

2 - Fabricação de pós metálicos: métodos químicos; atomização; método 

eletrolítico; processo mecânico.  

3 - Caracterização de pós: amostragem; caracterização química e microestrutural; 

tamanho e  

morfologia; área superficial; densidade e compressibilidade  

4 - Controle da microestrutura dos pós: microestrutura; cinética de solidificação 

em pós;  solidificação rápida; nanoestruturas.  

5 - Moldagem e Compactação: mistura e homogeneização; lubrificação; 

moldagem por injeção;  

princípios de compactação; compactação unidirecional e isostática; extrusão a 

quente; outras técnicas de compactação.  

6 - Sinterização: teoria da sinterização; fatores que influenciam na sinterização; 

sinterização via  

fase líquida; fornos e atmosfera de sinterização  
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7 - Processos de alta densidade: tecnologias de sinterização, consolidação a 

quente; consolidação a frio; conformação por spray.  

8 - Operações complementares: reprensagem; calibragem; infiltração metálica; 

usinagem;  tratamentos térmicos; soldagem; revestimentos superficiais.  

9 - Caracterização de compactos: controle dimensional; microestrutura; 

porosidade; propriedades mecânicas; propriedades superficiais; propriedades 

físicas  

10 - Propriedades e aplicações: exemplos de produtos obtidos por metalurgia do 

pó e suas aplicações 

 

Aulas Práticas 

 

As aulas práticas serão definidas ao longo do semestre, mas estão previstas as 

seguintes práticas: 

 

1 - Caracterização das partículas de pó no microscópio; 

2 - Moagem de pós para obtenção da liga; 

3 - Compactação e posterior avaliação microestrutural; 

4 - Sinterização; 

5 - Medição de densidade;  

6 - Análise microestrutural. 
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