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 UC: 
 ( X ) Fixa 
 (  ) Ele�va 
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 Oferta da UC: 
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 (  ) Anual 
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 (  ) Moodle 
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 Pré-Requisito (s) - Indicar Código e Nome (s) da (s) UC: 5142 Materiais Cerâmicos 

 Carga horária total (em horas): 36 

 Carga horária teórica (em horas): 36  Carga horária prá�ca (em horas):  Carga horária de extensão (em horas, se 
 houver): 
   

 Se  houver  a�vidades  de  extensão,  indicar  código  e  nome  do  projeto  ou  programa  vinculado  na  Pró-Reitoria  de  Extensão  e 
 Cultura (ProEC): 

 Ementa: 
 Definição,  classificação,  caracterização  e  norma�zação.  Processos  de  fabricação.  Refratários  ácidos,  básicos  e  neutros.  Refratários 
 especiais. Refratários eletrofundidos. Refratários não formados. Ensaios e análise do desempenho. 

 Conteúdo programá�co: 
 1.  Classificação  dos  refratários  estruturais  quanto  ao  caráter  químico;  potencial  térmico  e  refratário;  à  composição  químico 
 mineralógica; forma �sica. 
 2.  Processos  de  fabricação  das  cerâmicas  refratárias:  tratamentos  das  matérias-primas,  dosagem,  conformação,  secagem, 
 queima. 
 3.  Propriedades  das  cerâmicas  refratárias  à  temperatura  ambiente:  composição  química,  composição  mineralógica,  densidade 
 aparente, porosidade aparente, propriedades mecânicas, permeabilidade. 
 4.  Propriedades  das  cerâmicas  refratárias  em  elevadas  temperaturas:  estabilidade  dimensional,  refratariedade  simples  e  sob 
 carga,  resistência  à  fluência,  condu�vidade  e  difusividade  térmica,  resistência  ao  choque  térmico,  resistência  ao  dano  por 
 choque térmico, mecanismos de tenacificação à fratura de cerâmicas refratárias, resistência à corrosão. 
 5.  Refratários  de  Sílica,  refratários  Sílico–Aluminosos,  refratários  Aluminosos,  refratários  de  Alta  Alumina,  refratários  de 
 Alumina-Óxido  de  Cromo,  Alumina-Óxido  de  Zircônio,  Alumina-Nitreto  de  Silício,  Alumina-Grafite,  refratários  Cordierí�cos, 
 refratários  Básicos  de  Magnesita,  Magnesita-Grafite,  refratários  a  base  de  Espinélio  Magnésia-Alumina,  refratários  Dolomí�cos, 
 refratários de Carbono e Grafite, refratários de Carbeto de Silício, refratários a base de Zircônio. 
 6. Refratários não formados: massas de socar, plás�cos, concretos, massas de projeção. 
 7. Refratários eletrofundidos. 
 8. Requisitos para especificação de cerâmicas refratárias: estudos de caso. 



 Obje�vos: 
 Gerais  : Introduzir aos alunos os conceitos básicos  das cerâmicas refratárias e suas aplicações na indústria. 
 Específicos  :  Entender  aspectos  importantes  sobre  o  processamento  das  cerâmicas  refratárias  estruturais,  propriedades,  fatores 
 de  desgaste  e  análise  de  desempenho.  Vislumbrar  as  principais  aplicações  e  especificar  materiais  cerâmicos  refratários  para 
 aplicações específicas. 

 Metodologia de ensino: 
 Aulas  exposi�vas  incluindo  estudos  de  casos,  discussão  de  ar�gos  cien�ficos  e  desenvolvimento  de  trabalho  em 
 grupos/projetos. 

 Avaliação: 
 O  sistema  de  avaliação  compreenderá  avaliações  forma�vas  (AF)  aplicadas  na  forma  de  a�vidades  ao  longo  do  semestre; 
 avaliações  soma�vas  na  forma  de  provas  (P)  e  desenvolvimento  de  projeto  ou  trabalho  final  (TF).  A  média  final  (MF)  será 
 composta  da  seguinte  maneira:  MF  =  0,2  AF  +  0,5  P  +  0,3  TF.  O  discente  será  considerado  aprovado  se  �ver  75%  de  presença  e 
 MF  maior  ou  igual  a  6.  Em  caso  de  MF  entre  3,0  e  5,9  o  discente  segue  para  exame,  na  semana  es�pulada  pelo  calendário 
 acadêmico.  O  discente  que  alcançar  conceito  final  menor  que  3,0  estará  reprovado  na  UC.  Para  os  discentes  que  realizaram  o 
 exame, a nota final será a média aritmé�ca entre o média final (MF) e o valor alcançado no Exame, que varia entre 0,0 e 10,0. 

 Bibliografia: 
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