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NOTA-1: Disciplina ministrada de forma remota em conformidade a RESOLUÇÃO CONGRAD Nº
7/2020, que "Dispõe sobre a instituição, autorização e recomendação de Atividades Acadêmicas
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EMENTA
Introdução à manufatura aditiva. Visão geral sobre materiais para manufatura aditiva. Processabilidade
de materiais metálicos pelas principais técnicas de manufatura aditiva. A importância da qualidade da
matéria prima utilizada em manufatura aditiva. Pós processamento para obter desempenho. Inspeção
e controle de qualidade. Restrições de manufatura aditiva. Perspectivas futuras para materiais na
manufatura aditiva.

JUSTIFICATIVA
A Manufatura Aditiva (MA) vem ganhando espaço no cenário da fabricação moderna, particularmente
na indústria aeroespacial devido a possibilidade de fabricação de componentes mais leves, o que se
reflete em aeronaves mais eficientes e sustentáveis. Os materiais desempenham um papel fundamental,
principalmente ao se considerar aplicações de engenharia, e devem ter características específicas para
MA. Dessa forma, apresentar, discutir e consolidar as principais características dos materiais para MA
é fundamental para preparar os futuros engenheiros para essa rota de fabricação emergente.

OBJETIVO
O objetivo da disciplina é propiciar ao aluno, ao final do curso, compreensão dos conceitos
fundamentais e familiaridade com a terminologia e normatização aplicados à manufatura aditiva, bem
como conhecimento sobre os materiais utilizados nessa nova rota de fabricação e suas peculiaridades.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA
1-Introdução à manufatura aditiva:
Conceitos fundamentais e terminologias;
Histórico: da prototipagem rápida a fabricação de peças funcionais;
Aplicações de engenharia;
Normas aplicáveis (ISO/ASTM e ABNT).
2-Visão geral sobre materiais para manufatura aditiva:
Metais;
Polímeros;
Cerâmicos;
Compósitos.
3-Principais Técnicas de manufatura aditiva de metais:
Fusão seletiva em leito de pó (PBF);
Deposição com energia direcionada (DED);
Processos não térmicos (Binder Jetting e Fused Deposition Modeling).
4-Processabilidade de materiais metálicos:
Correlação com processos convencionais de fabricação;
Mapas de processamento;

Técnicas de otimização.
5-A importância da qualidade da matéria prima utilizada em manufatura aditiva:
Características de pós metálicos (PBF e BJ);
Características de arames (DED).
6-Conceitos básicos de projeto para manufatura aditiva:
Restrições de manufatura aditiva;
Projeto para funcionalidade;
Conceitos básicos de otimização topológica.
7-Pós processamento para desempenho (requisitos normativos):
Alívio de tensões;
Tratamentos térmicos;
Prensagem isostática a quente (HIP);
Técnicas de acabamento superficial (químicas e mecânicas).
8-Inspeção e controle de qualidade:
Ensaios destrutivos e não destrutivos aplicados à manufatura aditiva.
9-Descontinuidade X Defeito:
Defeitos típicos de MA;
Critérios de aceitação em função da aplicação.
10-Perspectivas futuras para materiais de manufatura aditiva:
Revisão de trabalhos recentes publicados em revistas de alto impacto.
11-Estudos de casos:
Exemplos de componentes fabricados por diferentes rotas de manufatura aditiva.

METODOLOGIA

Atividades síncronas (18 h-aula em 9 semanas, sendo 2h-aula/semana de 50 min cada = 15 horas):
O conteúdo programático será desenvolvido através de aulas expositivas e dialogadas, onde o professor
utilizará como ferramenta o Google Classroom. A facilidade de uso dessa ferramenta em navegadores
de Internet em diferentes dispositivos (desktops, notebooks, tablets e celulares) é o motivo da sua
escolha. Horário: quarta entre 8:50 e 9:40h.
Atividades assíncronas (54 h-aula em 9 semanas = 45 horas): Todas as atividades síncronas serão
gravadas e posteriormente disponibilizadas aos alunos como meio de mitigar eventuais problemas com

conexão de Internet. Acesso/estudo de material de apoio que será disponibilizado pelo professor via
Google Drive. Resolução de exercícios associados aos conteúdos ministrados em cada semana. Acesso
a Webinar e Podcasts indicados pelo professor em plataformas acessíveis como Youtube. Resolução
de desafio baseados em estudos de casos, onde o professor enviará uma especificação hipotética para
fabricação de um componente (aplicação, geometria, processo, material, pós-processamento etc.) e o
aluno será instigado a identificar eventuais problemas nessa especificação e propor soluções com base
nos conceitos adquiridos durante a disciplina.

AVALIAÇÃO
Atividades síncronas: Participação nas aulas (20)
Atividades assíncronas: Questionários (30), Relatório de webinar (20), Resolução de desafio (30)
Pontuação total: 100 pontos
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