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DEPARTAMENTO: Tecnologia Industrial 

 

DISCIPLINA: QUÍMICA DOS MATERIAIS  SIGLA: 5QMA003 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 36h TEORIA: 36h PRÁTICA: 00h 

 

CURSO: Engenharia de Produção - Habilitação Mecânica 

 

PRÉ-REQUISITOS: 3QTE003 

 

EMENTA: Apresentar os mais relevantes processos de tratamento químico, 
físico-químico e eletroquímico de superfícies de materiais metálicos e não-
metálicos. 

 

PLANO DE ENSINO - Semestre 2019/1 
 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: Aplicar e/ou introduzir o conhecimento, 
de processos de tratamento industriais, utilizados nos diversos e inúmeros 
campos da tecnologia de materiais. 

 

Objetivos Específicos: 
- Apresentar um embasamento teórico e prático para o conhecimento científico 
e tecnológico dos danos causados pela corrosão de materiais metálicos 
expostos a diferentes meios. 

 
- Oferecer meios para que o aluno identifique a forma de corrosão atuante, o 
mecanismo e a possibilidade de controle da corrosão. 

 
- Estabelecer correlações entre propriedades e características de materiais com 
o efeito causado pelo meio ambiente; 

 
Cronograma de Atividades 

C.H. CONTEÚDOS PROGRAMATICOS AVALIAÇÃO 

2h 

1. Introdução 
1.1. Apresentação da disciplina 
1.2. Metodologia de ensino utilizada 
1.3. Avaliação 

 

12h 

2. Corrosão 
2.1. Revisão: Reações oxirredução, 
Fundamentos de Eletroquímica e Pilha 
Eletroquímica 
2.2. Taxas de corrosão 
2.3. Formas e mecanismos de corrosão 
2.4. Inibidores de corrosão 
2.5. Mecanismos de proteção contra corrosão 
2.6. Meios corrosivos 
2.7. Ensaios de corrosão 
2.8 Fatores que influenciam a corrosão 

Prova escrita 1 
(PE1) 
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12h 

3. Processos de Tratamento de superfície de 
Materiais Metálicos 
3.1 Banhos químicos de limpeza pré-tratamento: 
desengraxe alcalino, decapagem ácida e 
fluxagem 
3.2 Tipos de proteção 
3.3 Proteção Catódica 
3.4 Galvanização por imersão à quente 
3.5 Proteção Anódica 
3.6 Galvanização Eletrolítica (Galvanoplastia) 
3.7 Passivação 
3.8 Mecanismos de Proteção 
3.9 Fosfatização 
3.10 Tratamento de Efluentes líquido 
3.11 Reciclagem do Lodo galvânico 

Prova escrita 2 
(PE2) 

10h 

4. Processos de Tratamento de superfície de 
Materiais Não-metálicos 
4.1. Revestimentos Orgânicos 
4.2 Tintas 
4.2.1 Composição 
4.2.2 Tipos de Resina 
4.2.3 Propriedades 
4.2.4 Aplicações 
4.2.5 Produção mais limpa  

Trabalhos, 
seminários e 

estudos temáticos 
em sala (TS) 

36h* CH Total Teórico-Prática – 36h*  
 

Metodologia Proposta:  
Os conteúdos programáticos serão desenvolvidos através de: 
- Aulas expositivas (teóricas), onde se utilizará quadro branco e canetão, com 
auxílio de recursos áudio visuais (Datashow); 
- Resolução de exercícios, como atividade em sala e extraclasse (tarefas);  
- Atividades extraclasse (visitas técnicas) visando integrar os conteúdos 
abordados em sala de aula com as práticas em diferentes ambientes fabris; 
- Aplicação de, pelo menos, uma avaliação contemplando (total ou 
parcialmente) o formato de questões do ENADE; 
- Atendimento extraclasse pelo professor da disciplina: terça-feira das 17:00 às 
18:10 na sala dos professores, sob agendamento. 

 

Avaliação do Aluno: A qualidade do desempenho do aluno será avaliada com 
base no desenvolvimento das seguintes atividades e com os seguintes critérios:  
 

Serão realizadas três avaliações no decorrer do semestre, sendo que estas 
avaliações totalizarão 100% (35% + 35% +30%) da nota. 
 
Prova escrita 1(PE1):35% 
Prova escrita 2(PE2):35% 
Trabalhos, seminários e estudos temáticos em sala (TS): 30% 
 
NOTA FINAL = (0,35* NOTA PE1) +(0,35* NOTA PE2) + (0,30* NOTA TS) 
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Informações sobre realização de Prova de 2ª Chamada 
A Resolução nº 039/2015-CONSEPE regulamenta o processo de realização de provas de segunda chamada. Segundo esta normativa, O 
acadêmico regularmente matriculado que deixar de comparecer a qualquer das avaliações nas datas fixadas pelo professor, poderá 
solicitar segunda chamada desta avaliação através de requerimento por ele assinado, ou por seu representante legal, entregue na 
Secretaria de Ensino de Graduação e/ou Secretaria do Departamento, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de 
realização da avaliação, sendo aceitos pedidos, devidamente comprovados e que se enquadrem em um das seguintes situações: I - 
problema de saúde do aluno ou parente de 1º grau, devidamente comprovado, que justifique a ausência; II - ter sido vítima de ação 
involuntária provocada por terceiros, comprovada por Boletim de Ocorrência ou documento equivalente; III - manobras ou exercícios 
militares comprovados por documento da respectiva unidade militar; IV - luto, comprovado pelo respectivo atestado de óbito, por parentes 
em linha reta (pais, avós, filhos e netos), colaterais até o segundo grau (irmãos e tios), cônjuge ou companheiro (a), com prazo de até 5 
(cinco) dias úteis após o óbito; V - convocação, coincidente em horário, para depoimento judicial ou policial, ou para eleições em 
entidades oficiais, devidamente comprovada por declaração da autoridade competente; VI - impedimentos gerados por atividades 
previstas e autorizadas pela Chefia de Departamento do respectivo curso ou instância hierárquica superior, comprovada através de 
declaração ou documento equivalente; VII - direitos outorgados por lei; VIII - coincidência de horário de outras avaliações do próprio 
curso, comprovada por declaração da chefia de departamento; IX – convocação para competições oficiais representando a UDESC, o 
Município, o Estado ou o País; X – convocação pelo chefe imediato, no caso de acadêmico que trabalhe, em documento devidamente 
assinado e carimbado, contendo CNPJ da empresa ou equivalente, acompanhado de documento anexo que comprove o vínculo 
empregatício, como cópia da carteira de trabalho ou do contrato ou de documento equivalente. Importante: O requerimento deverá 
explicitar a razão que impediu o acadêmico de realizar a avaliação. 
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