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 Nome  do  Grupo/Módulo/Eixo  da  UC  (se 
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 Idioma  predominante  em  que  a  UC  será 
 oferecida: 
 ( X ) Português 
 (  ) English 
 (  ) Español 
 (  ) Français 
 (  ) Libras 
 (  ) Outro: 

 UC: 
 (  ) Fixa 
 (X) Ele�va 
 (  ) Opta�va 

 Oferecida como: 
 (X) Disciplina 
 (  ) Módulo 
 (  ) Estágio 
 (  ) Outro: 

 Oferta da UC: 
 (X ) Semestral 
 (  ) Anual 

 Ambiente Virtual de Aprendizagem: 
 (X) Moodle 
 (  ) Classroom 
 (  ) Outro: 
 (  ) Não se aplica 

 Pré-Requisito (s) - Indicar Código e Nome (s) da (s) UC: 5144 – Materiais Poliméricos 

 Carga horária total (em horas): 72 

 Carga horária teórica (em horas): 60  Carga  horária  prá�ca  (em 
 horas): 12 

 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:  Introdução  e  definições  básicas;  tecnologias  em  �ntas  e  vernizes;  definições  e  classificação;  processos  de  fabricação; 
 formulações;  propriedades  �sico-químicas;  segmentos  de  mercado;  propriedades  reológicas,  novas  tecnologias,  normas 
 existentes no setor e as principais áreas de aplicação. 

 Conteúdo Programá�co: 
 1 – Introdução 

 a)  Principais fabricantes e tecnologias 
 b)  Mercado de �ntas e vernizes – global x Brasil 
 c)  Principais aplicações e segmentos 
 d)  Revisão do conteúdo 

 2 – Conceitos básicos sobre �ntas e vernizes 
 a)  Composição básica das �ntas e vernizes 
 b)  Matérias primas básicas (pigmentos e polímeros) 
 c)  Conceitos sobre PVC e CPVC 
 d)  Aula prá�ca 1 

 3 – Fatores que afetam a viscosidade das �ntas 
 a)  Teor de sólidos, demanda de espessante 
 b)  Tipos de espessantes 
 c)  Coalescentes e plas�ficantes 



 4 – Adi�vos e modificadores de reologia 
 a)  Dispersantes e umectantes 
 b)  Coalescentes e solventes 
 c)  An�espumantes e an�oxidantes 
 d)  Secantes e nivelantes 
 e)  Temperatura mínima de formação de filme – TMFF 

 5 – Classificação das �ntas e vernizes 
 a)  Tinta Econômica, Standard, Premium 
 b)  Resistência à abrasão, rendimento e cobertura 
 c)  Tinta base solvente, água, pó 
 d)  Norma do setor 

 6 – Processo e produção 
 a)  Moagem, dispersão e completagem 
 b)  Moinho de bolas, homogeneizadores 
 c)  Ajustes de viscosidade, cor e estabilidade 
 d)  Filtração e envase 
 e)  Sistema self-color 

 7 – Caracterização e Propriedades Físico-químicas 
 a)  Resistência à abrasão 
 b)  Cobertura e rendimento 
 c)  Estabilidade e degradação acelerada 

 8 – Principais substratos e preparação 
 a)  Alvenaria, madeira, metais, plás�cos 
 b)  Papel e papelão, tecidos 
 c)  Aula prá�ca 2 

 9 – Técnicas de aplicação e defeitos 
 a)  Pincel, rolo, pistola, etc 
 b)  Deposição eletrostá�ca 

 10 – Tinta industrial e automo�va 
 a)  Tinta industrial de reparo 
 b)  Tinta automo�va 

 11 – Apresentação dos trabalhos 
 a)  Aula Prá�ca 3 

 Obje�vos: 
 Gerais:  Apresentar  aos  alunos  os  conceitos  fundamentais  relacionados  a  tecnologia  de  �ntas  e  vernizes,  tais  como:  definições  e 
 classificação,  processos  de  fabricação,  propriedades  �sico-químicas  e  de  aplicação,  novas  tecnologias,  normas  existentes  no 
 setor e as principais áreas de aplicação. 

 Específicos:  Proporcionar  ao  aluno  conhecimentos  sobre  os  principais  processos  de  fabricação  e  aplicação  das  �ntas  e  vernizes, 
 assim como as normas do setor, produção, aplicação, desempenho, uso em diferentes substratos e mercado nacional x global. 

 Metodologia  de  ensino:  Aulas  exposi�vas  e  prá�cas,  assim  como  a�vidades  não  presenciais  tais  como  listas  de  exercícios,  vídeos 
 complementares  e  preparação  de  seminário. Resolução  de  problemas  reais,  desenvolvimento  de  projetos,  seminários  com 
 profissionais convidados do setor de �ntas e vernizes. 

 Avaliação:  O  sistema  de  avaliação  será  composto  por  1  prova  disserta�va  (N1)  e  apresentação  de  seminário  (N2).  A  nota  final 
 (NF)  será  composta  da  seguinte  forma:  NF  =  [(N1  x  0,6)  +  (N2  x  0,4)].  O  discente  será  considerado  aprovado  se  �ver  75%  de 
 presença  e  NF  maior  ou  igual  a  6.  Em  caso  de  NF  entre  3,0  e  5,9  o  discente  segue  para  exame,  em  data  especificada  pelo 
 calendário  acadêmico.  Para  os  discentes  que  realizaram  o  exame,  a  nota  final  será  a  média  aritmé�ca  entre  o  conceito  final  e  o 
 valor alcançado no Exame, que varia entre 0,0 e 10,0. 
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