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Ementa 

 

a) Nanoestruturação da matéria-prima: Uso dos princípios da química coloidal 

como ferramenta de nanoestruturação; e Uso dos princípios da formação de 

complexos e da transformação sol-gel para inibir ou acelerar a estabilidade 

química de meios aquosos; 

b) Processos de conformação da matéria-prima: Uso do processo sol-gel na 

aglomeração e conformação de aglomerados de nanopartículas; Cristalização e 

crescimento de multicamadas coerentes de óxidos metálicos e/ou de metais na 

superfície de óxidos metálicos ou de metais via rotas químicas, gerando cermets; 

e Arranjo topológico no compacto;  

c) Processo de sinterização: Explorando os fatores influentes no padrão de 

transporte de matéria em processos de aglomeração e de sinterização de materiais; 

Criando defeitos, indutores da termoluminescência, na rede cristalina das 

pastilhas de alumina simultaneamente ao processo de densificação e crescimento 

do cristal; e 

d) Membranas sortivas: Criando núcleos esponjosos com mesoporosidade em 

sólidos adsorventes como forma de aumentar a difusividade de espécies químicas 

e sua captura por adsorção; Reforçando as características adsortivas de um sólido 

via sua funcionalização; e Captura e imobilização de elementos químicos em 

meios aquosos via adsorção em sólidos adsorventes. 

 

Avaliação 

a) Seminários, 50 pontos;  

b) Relatório técnico, 30 pontos; e 

c) Avaliação escrita, 20 pontos,  
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