
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA 

METALÚRGICA E DE MATERIAIS 

 
 

PLANO DE ENSINO 

UNIDADE CURRICULAR: AÇOS E LIGAS ESPECIAIS 
PROFESSOR:  ANDRE ITMAN FILHO CARGA HORÁRIA: 45 

OBJETIVOS 
Geral: Conhecer as características dos aços especiais e ligas não ferrosas utilizadas na fabricação de 
componentes para indústrias aeronáuticas, cirúrgicas e outras que envolvem alta tecnologia. 
 
Específicos:  
- Conhecer os elementos químicos e a utilização nos aços e ligas especiais; 
- Avaliar o momento histórico associado ao desenvolvimento tecnológico dos materiais; 
- Diferenciar os tipos de ligas com relação às propriedades físicas; 
- Conhecer os conceitos para fabricação das ligas especiais conforme as normas técnicas; 
- Descrever as características das principais ligas não ferrosas; 
- Selecionar os diversos tipos de aços e ligas especiais conforme a aplicação; 

EMENTA 
1- As características e efeitos dos elementos químicos nas ligas. 2- Avaliação e estudo da composição 
química dos aços. 3- Aplicações dos aços especiais na indústria. 4- Processos de fabricação de ligas 
metálicas. 5- Propriedades físicas das ligas não ferrosas. 6- Ligas de níquel e as aplicações em 
componentes especiais. 7- Ligas com memória de forma. 8- As características das ligas de titânio. 9- Ligas 
não ferrosas refratárias. 10- Utilização das normas técnicas. 

PRÉ-REQUISITO  
 

CONTEÚDOS 
CARGA 

HORÁRIA 
1- O desenvolvimento tecnológico dos materiais associado ao momento histórico. A 
distribuição de elementos na crosta terrestre. As características dos elementos químicos e o 
efeito nos aços e ligas não ferrosas. 

3 

2- As composições químicas dos aços com relação às principais aplicações industriais. A 
relação custo/benefício na escolha dos aços para fabricação de componentes. Os aços 
microligados. 

3 

3- Os diversos tipos de aços e as principais propriedades físicas. As características dos 
aços utilizados nos setores petroquímicos, aeronáuticos e cirúrgicos. Aços Maraging, aços 
ferramenta e aços inoxidáveis. 

9 

4- Os processos especiais de fabricação de ligas metálicas: fusão e controle da composição 
química. O forno de indução e a metalurgia da panela. Os processos de refusão por VAR 
(refusão a arco sob vácuo) ESR (refusão com escória eletrocondutora) e EB (refusão com 
feixe de elétrons). 

 
3 

5- Propriedades físicas das ligas principais não ferrosas. O efeito dos elementos químicos 
nas propriedades mecânicas de ligas especiais. Efeito dos tratamentos térmicos e o 
reforçamento por meio dos precipitados nas ligas não ferrosas.  

6 

6- Principais ligas de níquel e as aplicações tecnológicas. Aspectos que envolvem a seleção 
das ligas com relação à temperatura e resistência à corrosão.  

6 

7- O efeito memória de forma. Características das ligas com memória de forma. 
Componentes especiais para aplicações de alta tecnologia. As características especiais das 
ligas Nitinol. 

3 



8- As características das ligas de titânio. A utilização e comparação com as ligas de níquel. 
Processos de fabricação e as especificações dos produtos.  

6 

9- Características das ligas não ferrosas refratárias. A relação densidade x propriedades 
mecânicas na fabricação de componentes especiais. As ligas de nióbio e a 
supercondutividade.  

3 

10- Conceitos gerais sobre as normas técnicas para componentes aeroespaciais, cirúrgicos 
e outros de alta tecnologia. 

3 

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM 
Aulas expositivas interativas; 
Estudo em grupo com apoio de periódicos e normas técnicas; 
Aplicação de lista de exercícios e seminários; 
Atendimento individualizado. 

 
RECURSOS METODOLÓGICOS 

Quadro branco e projetor de multimídia. 

 
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

CRITÉRIOS 
Observação do desempenho individual 
verificando se o aluno identificou, sugeriu e 
assimilou as atividades solicitadas de acordo 
com as técnicas de aprendizagem previstas. 
 

INSTRUMENTOS 
Provas, listas de exercícios, seminários e trabalhos 
envolvendo estudos de caso. 
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