
Programas Cursos – Segundo semestre 
 

ELABORAÇÃO DO FERRO FUNDIDO NODULAR AUSTEMPERADO - ADI 
 
 
 CONTEÚDOS TÉCNICOS: 
• Metalurgia: Solidificação e crescimento, interpretação do diagrama de 
equilíbrio FeC, formação das microestruturas em condição de equilíbrio e fora 
da condição de equilíbrio, propriedades mecânicas dos constituintes 
microestruturais, influência dos elementos de liga sobre as propriedades 
mecânicas e tratamento térmico. 
• Metalográfica: Identificação microestrutural e defeitos metalúrgicos das ligas 
de ferro fundido nodular ADI. 
 
 
REQUISITOS TÉCNICOS E DE ACESSO: 
• Ter experiência profissional e/ou conhecimento na área de fundição de aços 
e ferros fundidos. 
• Ensino fundamental II. 
• Idade mínima de 18 anos. 
 
 
 
METALURGIA E METALOGRAFIA DOS FERROS FUNDIDOS CINZENTO 
E NODULAR 
 
 CONTEÚDOS TÉCNICOS: 
• Análise Metalográfica: Análise de normas técnicas ASTM A247 e ensaios 
referentes à interpretação metalográfica.  
• Avaliação de relatório de metalografia. 
• Princípios básicos em metalurgia: ferros fundidos. 
• Solidificação: Nucleação e crescimento das estruturas. 
• Tetraedro de Engenharia dos Materiais: Desempenho, microestrutura, 
análise química e processamento. 
• Caracterização: análise das grafitas em ferros fundidos cinzentos, nodulares 
e vermiculares, identificação das fases, quantificação das fases, avaliação do 
aspecto da estrutura. 
• Princípios básicos de funcionamento dos microscópios: operação do 
microscópio ótico. 
 
 
REQUISITOS TÉCNICOS E DE ACESSO: 
• Ensino fundamental II incompleto (6º ao 9º ano) 



• Idade mínima 18 anos 
• Profissionais que tenham conhecimento básico na área de fundição 
(metalurgia e metalografia). 
 
 
PRINCIPAIS TIPOS DE DEFEITOS FORMADOS EM PEÇAS DE FERROS 
FUNDIDOS CINZENTO  E NODULAR 
 
  CONTEÚDOS TÉCNICOS: 
• Descrição dos defeitos; 
• Defeitos superficiais (devido a areia de moldação e macharia); 
• Defeitos internos (devido à formação de gases, rechupes e óxidos); 
• Defeitos de ordem metalúrgica; 
• Defeitos dimensionais; 
• Análise de causas e soluções; 
 
REQUISITOS TÉCNICOS E DE ACESSO: 
• Ensino fundamental II incompleto (6º ao 9º ano) 
• Idade mínima 18 anos 
• Ter experiência profissional e/ou conhecimento básico sobre processos 
fundição. 
 
OPERAÇÃO DE FORNO A INDUÇÃO 
 
 CONTEÚDOS TÉCNICOS: 
• Aplicações e componentes do forno; 
• Princípio de funcionamento; 
• Controles de funcionamento no painel; 
• Preparação das cargas e controles de fusão; 
• Operações de fusão de forma econômica  
• Segurança na operação; 
• Revestimentos refratários; 
• Socagem e sinterização; 
 
 
REQUISITOS TÉCNICOS E DE ACESSO: 
• Ensino Fundamental II incompleto (6º a 9º ano). 
• Idade mínima 18 anos 
• Ter experiência profissional e/ou conhecimento básico sobre processos de 
fundição. 
 
5.FABRICAÇÃO DE MOLDES EM AREIA VERDE 
 
 CONTEÚDOS TÉCNICOS: 
·        Características gerais do processo; 



·        Constituintes da areia; 
·        Mistura de constituintes; 
·        Propriedades de utilização; 
·        Caraterísticas dos ferramentais;  
·        Cuidados referentes ao sistema de alimentação e enchimento;  
·        Preparação da areia sintética; 
·        Processos de moldagem em areia sintética; 
·        Sistema de recuperação e regeneração da areia sintética; 
·        Ensaios e análises e controles do processo produtivo,  
·        Defeitos característicos do processo de moldagem em areia sintética; 
·        Segurança e cuidados com ambiente. 
 
REQUISITOS TÉCNICOS E DE ACESSO: 
• Ensino fundamental II incompleto (6º ao 9º ano) 
• Idade mínima 18 anos 
• Ter experiência profissional e/ou conhecimento básico sobre processos 
fundição. 
 
DIMENSIONAMENTO DE CANAIS E MASSALOTES PARA PEÇAS 
FUNDIDAS VAZADAS EM MOLDES DE AREIA 
 
 CONTEÚDOS TÉCNICOS: 
• Resfriamento e solidificação das ligas metálicas. 
• Regras dos módulos. 
• Funções e tipos de massalotes. 
• Regra da zona de ação. 
• Regra da contração. 
• Dimensionamento do sistema de alimentação. 
• Funções e tipos de sistemas de enchimento. 
• Determinação do sistema de enchimento. 
 
REQUISITOS TÉCNICOS E DE ACESSO: 
• Conhecimento em desenho mecânico, 2 e 3D, conhecimento e capacidade 
de realização cálculos de área e volume. 
• Ter experiência profissional e/ou conhecimento na área de fundição. 
• Ensino Médio.  
• Idade mínima de 18 anos. 
 
METALURGIA E METALOGRAFIA DOS AÇOS CARBONO E BAIXA LIGA 
 
 CONTEÚDOS TÉCNICOS: 
Conhecimento dos princípios básicos da metalurgia dos aços e técnicas de 
caracterização da microestrutura dos aços carbono e baixa liga. 
• Metalurgia: Princípios básicos, estrutura cristalina, Metalurgia básica dos 
aços, definição dos termos e conceitos, diagrama de equilíbrio ferro - carbono, 



classificação dos aços carbono e baixa liga, características mecânicas da matriz 
metálica, tamanho de grãos ferríticos e austeníticos. 
• Metalografia: Conceitos básicos: Preparação de amostras para metalografia, 
Determinação de inclusões não metálicas conforme norma ASTM E-45, 
Identificação dos constituintes da matriz metálica, Reativos químicos, Uso da 
microdureza Vickers na identificação de  microestruturas. 
 
 
REQUISITOS TÉCNICOS E DE ACESSO: 
• Experiência profissional e/ou conhecimento básico sobre processos fundição. 
• Ensino Fundamental II  
• Idade mínima de 18 anos. 
 
 
CUSTOS DE FUNDIÇÃO 
 
 CONTEÚDOS TÉCNICOS: 
• Introdução aos conceitos de produtividade em fundição; 
• Noções básicas de custos em fundição; 
• Principais parâmetros de controle para a redução de custos das peças 
fundidas; 
• Identificação custos invisíveis visando à redução de custo; 
• Apropriação dos custos; 
• Análises dos custos; 
• Noções sobre o custo individual das peças fundidas; 
• Noções sobre a precificação individual das peças e Mark up. 
• Análises dos custos. 
• Noções sobre o custo individual das peças fundidas. 
• Noções sobre a precificação individual das peças e Mark up; 
 
 
REQUISITOS TÉCNICOS E DE ACESSO: 
• Ter experiência profissional e/ou conhecimento na área de fundição. 
• Ensino fundamental II. 
• Idade mínima de 18 anos. 
 
 
ANÁLISE TÉRMICA DE SOLIDIFICAÇÃO NA PRODUÇÃO DOS FERROS 
FUNDIDOS CINZENTOS E NODULARES 
 
 CONTEÚDOS TÉCNICOS: 
Abordagem sobre a metalurgia física do ferro fundido cinzento e nodular. 
• Diagrama de equilíbrio estável FeC. 
• Reação eutética estável. 
• TEE x TEM. 



• Influência da C.Q na TEE e TEM. 
• Elementos gratifizantes e anti-grafitizantes. 
• Variação do carbono equivalente na microestrutura. 
• Nucleação e crescimento: Grafita lamelar x Nodular. 
• Super-resfriamento. 
• Grau de nucleação. 
• Principais fatores de processo que interferem o grau de nucleação. 
• Interpretação das curvas de AT. (TL, TEUTmín., TEUTmáx., Recalescência, 
etc) 
• Tomada de decisão com base nos parâmetros de Super-resfriamento e 
recalescência. 
• Exemplos de microestruturas com elevado e baixo grau de nucleação. 
• Interpretação das curvas de AT e tomada de decisão de processo. 
• Influência da C.Q no Super-resfriamento. 
 
 
REQUISITOS TÉCNICOS E DE ACESSO: 
• Ter experiência profissional e formação na área de fundição. 
• Ensino Médio completo. 
• Idade mínima de 18 anos. 
 
TRATAMENTO TÉRMICO DOS AÇOS FUNDIDOS E FERROS FUNDIDOS 
LIGADOS 
 
 CONTEÚDOS TÉCNICOS: 
• Interpretação de curvas TTT (tempo, temperatura, transformação) e TRC 
(transformação em resfriamento contínuo) para aços e ferros fundidos ligados. 
• Interpretação de microestruturas obtidas por tratamento térmico e técnicas 
utilizadas para análise. 
• Correlação entre microestruturas de não equilíbrio e propriedades mecânicas 
de aços e ferros fundidos ligados. 
• Ciclos térmicos típicos para diferentes tipos de aços e ferros fundidos 
ligados. 
• Equipamentos, insumos e utensílios utilizados para tratamentos térmicos 
com enfoque nos existentes no SENAI Itaúna CETEF. 
• Necessidades e tipos de proteção contra transformações microestruturais 
indesejadas. 
• Procedimentos que devem ser adotados na utilização de sais para 
tratamentos térmicos. 
• Aplicação da análise térmica no estudo das transformações estruturais. 
 
 
REQUISITOS TÉCNICOS E DE ACESSO: 
• Experiência profissional e/ou conhecimento na área de fundição / metalurgia 



básica de aços fundidos e ferros fundidos ligados. 
• Ensino Fundamental II  
• Idade mínima de 18 anos. 
 
 
FUNDIÇÃO EM COQUILHA POR GRAVIDADE 
 
 CONTEÚDOS TÉCNICOS: 
·        Introdução ao processo de fundição em coquilha por gravidade; 
·        Componentes e materiais das coquilhas; 
·        Machos usados em coquilhas; 
·        Projeto básico de coquilhas; 
·        Sistemas de refrigeração de coquilhas; 
·        Tintas aplicadas no processo de coquilhas; 
·        Tratamentos térmicos das coquilhas; 
·        Principais defeitos do processo de fundição em coquilha por gravidade. 
 
 
REQUISITOS TÉCNICOS E DE ACESSO: 
• Ter experiência profissional e/ou conhecimento no processo de fundição de 
ligas não ferrosos. 
• Ensino fundamental II. 
• Idade mínima de 18 anos. 
 
ANÁLISE DE FALHAS EM COMPONENTES METÁLICOS 
 
 CONTEÚDOS TÉCNICOS: 
• Metodologia científica para a análise de falhas em componentes metálicos. 
• Mecânica da fratura. 
• Análise macrográfica em superfícies de fratura de peças metálicas 
• Fratura dúctil. 
• Fratura frágil. 
• Efeito de concentração de tensões. 
• Falha por fadiga e por fluência e as causas de falhas e contramedidas. 
• Corrosão. 
 
 
REQUISITOS TÉCNICOS E DE ACESSO: 
• Ter experiência profissional e/ou conhecimento em metalurgia 
• Ensino fundamental II. 
• Idade mínima de 18 anos. 
 
PRINCÍPIOS DE METALURGIA, AREIA, ALIMENTAÇÃO E 
ENCHIMENTO NOS PROCESSOS DE FUNDIÇÃO 
 



 CONTEÚDOS TÉCNICOS: 
• Definição do processo e principais parâmetros de controle da fundição; 
• Fundamentos para construção de modelos e caixas de machos; 
• Definições básicas para realização do projeto de fabricação das peças 
fundidas; 
• Definição dos principais parâmetros de recuperação e regeneração das 
areias; 
• Definição dos principais parâmetros do processo de moldagem em areia 
sintética e macharia cold box; 
• Definição dos principais controles para operação do forno com segurança e 
qualidade; 
• Noções básicas do diagrama ferro carbono, metalografia para elaboração do 
ferro fundido nodular; 
• Métodos e técnicas para vazamento, limpeza, rebarbarem e acabamento das 
peças fundidas. 
 
 
REQUISITOS TÉCNICOS E DE ACESSO: 
• Ter experiência profissional e/ou conhecimento em processos de fundição 
• Ensino fundamental II. 
• Idade mínima de 18 anos. 
 
METALURGIA E METALOGRAFIA DAS LIGAS DE ALUMINIO SILÍCIO 
 
 CONTEÚDOS TÉCNICOS: 
• Processos de fundição para ligas de alumínio; 
• Características físico/químicas do alumínio; 
• Principais ligas de alumínio; 
• Influência dos principais elementos de ligas; 
• Solidificação das ligas de alumínio; 
• Tratamentos metalúrgicos; 
• Principais defeitos metalúrgicos; 
• Tratamentos térmicos das ligas de alumínio; 
 
 
REQUISITOS TÉCNICOS E DE ACESSO: 
• Ter experiência profissional e/ou conhecimento na área de fundição. 
• Ensino Médio.  
• Idade mínima de 18 anos. 
• Recomendável para pessoas com experiência em fundição de alumínio. 
 
 


