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ZEA 1038
Docentes: Eliria M. J. Agnolon Pallone e João Adriano Rossignolo 

Colaboradores: MSc. Bruna Néri Barra, MSc Débora C. G. Oliveira 

Número de créditos: quatro.     Carga horária: 60 h. 

Horário: Quintas-feiras, das 8:00 às 12:00. 

 

Programa 

Principais características, propriedades e utilização dos diferentes materiais: metais, polímeros, 

compósitos, cerâmicas, semicondutores e biomateriais. Estrutura interna dos materiais, tipos de 

ligações, estudo do binômio estrutura-propriedade e seleção de materiais. 

 

Objetivos 

Apresentar aspectos fundamentais na área de materiais, visando sua aplicação prática e 

tecnológica de forma racional e científica. Relacionar a composição, estrutura e propriedades do 

material visando à seleção adequada e melhor desempenho 

 

Bibliografia Básica 
ASKELAND, D.R., The Science and Engineering of Materials, ITP, 1994. 
ANDERSON, J.C., LEAVER, K.D., RAELINGS, R.D., ALLEXANDER, J.M., Materials Science, Champman & 
Hall, 1995. 
BUNDY, K.J., Fundamentals of Biomaterials – Science and Applications, Springer Verlag, 2002. 
CALLISTER, W.D., Ciência e Engenharia de Materiais: Uma Introdução, LTC, 2000. 
CUNNINGHAM, A.J., Introduction to Bioanalytical Sensors, John Wily & Sons Inc., 1998. 
GUY, A.G. Ciência dos materiais. Rio de Janeiro, LTC, 1980. 
PADILHA, A.F., Materiais de Engenharia: Microestrutura e Propriedades, Hemus Editora, 1997. 
SHACKELFORD, J.F., Introduction to Materials Science for Engineers, Prentice Hall, 1996. 
VAN VLACK, L.H., Propriedades dos Materiais Cerâmicos, EDUSP, 1973. 

 

Atividades 

Aulas expositivas, visitas técnicas, aulas práticas no Lab. de Construções & Ambiência e trabalho 

em grupo. 

 
 
Avaliação: M = 0,35.P1 + 0,35.P2 + 0,3.S 

Onde: M = média; 
P1 = prova escrita da primeira parte; P2 = prova escrita da segunda parte; 
S = nota do seminário 

Programa

DATA  ASSUNTO 

ago 
02 

Apresentação da disciplina, forma de avaliação e introdução à Ciência e Tecnologia 
dos Materiais / J. Adriano e Eliria 

 
09 

Estrutura Atômica, Ligações interatômicas e Estrutura dos sólidos cristalinos  / J. 
Adriano 

 16 Polímeros: aspectos gerais, processamento, propriedades e aplic. em engenharia / J. Adriano  
Definição dos grupos e sorteio dos materiais 

 23 Polímeros: aspectos gerais, processamento, propriedades e aplic. em engenharia / J. Adriano  

 30 Visita/Aula Prática 
 

set 06 Feriado 

 13 Metais: aspectos gerais, processamento, propriedades e aplicações em engenharia / Eliria 

 20 Metais: aspectos gerais, processamento, propriedades e aplicações em engenharia / Eliria 

 27 Prova 01 

out 04 Cerâmica: aspectos gerais, processamento, propriedades e aplicações em engenharia / Eliria 

 11 Cerâmica: aspectos gerais, processamento, propriedades e aplicações em engenharia / Eliria 

 18 Visita/Aula Prática 

 
25 

Biomateriais: aspectos gerais, processamento, propriedades e aplic. em engenharia / Eliria                            
Entrega dos relatórios dos seminários 

nov 01 Compósitos: aspectos gerais, processamento, propriedades e aplic. em engenharia / J. Adriano 

 08 Visita/Aula Prática 

 15 Feriado 

 22 Seminários 

 29 Prova 02 
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Resistência 
dos materiais

1. Aquisição de conhecimentos básicos de Resistência dos Materiais

– Esforços solicitantes

– Tensões e deformações

– Deslocamentos

2. Aquisição de terminologia para dialogar com engenheiros de outras habilitações

3. Desenvolvimento das habilidades de identificação de problemas no cotidiano da 
Engenharia de Biossistemas, de trabalho em equipe e de comunicação.

4. Reconhecimento da importância de Resistência dos Materiais na formação geral 
do engenheiro.

Tração

Compressão

Flexão

Torção

Corte 
(cisalhamento)

Resistência dos Materiais

• Porque as torres do WTC entraram em colapso?

• Como se dimensiona a estrutura (chassi) de um veículo?

• Como se comporta a estrutura de um edifício submetido a um 
vento de 120 Km/h?

• Qual o critério para colocação das barras de aço em uma 
estrutura de concreto armado?

Perguntas iniciais:
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Visão sistêmica do Curso de Resmat

Resmat: Por que dimensionar uma peça? 

Relação entre $ e dimensões (consumo de materiais) que 
suportem os esforços.

Sustentabilidade!!!!

– Engenharia - Projetos mecânicos/estruturais
Resistência dos Materiais-Problemas Uni, Bi e Tridimensionais-
Simplificações e Foco nos Unidimensionais-Teoria Clássica de 
Resmat.

– Estudam-se os esforços internos e a deformação
em elementos estruturais como barras, vigas e eixos.

E os materiais????
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PropriedadesPropriedades dos dos 

MateriaisMateriais

Composição e ProcessoComposição e Processo

de Fabricação/obtençãode Fabricação/obtenção

MicroestruturaMicroestrutura
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RequisitosRequisitos de de 

desempenhodesempenho

O número de materiais cresceu muito 
nas últimas décadas e a tendência é 
de se proliferarem mais num futuro 

próximo

• Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos 
métodos de extração de materiais da natureza

• Modificação de materiais naturais

• Combinação de materiais conhecidos para a 
formação de novos materiais
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QUANTOS MATERIAIS DIFERENTES EXISTEM ?

COMO ESCOLHER ??

Como definir qual o melhor material para um 
determinado fim?

Exemplo:

• Vidro

• Cerâmica

• Plástico

• Madeira

• Metal

• Papel

• Custo

• Tempo de vida ou Durabilidade

• Aparência

• Finalidade: Natureza do líquido 
(ex: copo de metal e papel não 
deve ser usado para café, suco de 
laranja não pode ser armazenado 
numa taça antiga de peltre porque 
remove o Pb da liga)

Depende
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Quais os critérios que um engenheiro deve adotar 

para selecionar um material entre tantos outros? 

• Em primeiro lugar, o engenheiro deve caracterizar quais as

solicitações que será submetido o referido material e

levantar as propriedades requeridas para tal aplicação,

saber como esses valores foram determinados e quais as

limitações e restrições quanto ao uso dos mesmos.

Caso GM

Caso Ronam Point

• A segunda consideração na escolha do material refere-se ao

levantamento sobre o tipo de exposição que o material

estará em serviço (vida útil).

– Elevadas temperaturas e ambientes corrosivos diminuem

consideravelmente a resistência mecânica (WTC).

– A fadiga limita o tempo de utilização de alguns materiais

(pontes).

Quais os critérios que um engenheiro deve adotar 

para selecionar um material entre tantos outros? 
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• Finalmente, a consideração talvez mais convincente é 

provavelmente a econômica: 

Qual o custo do produto acabado??? Um único material pode 

reunir um conjunto ideal de propriedades, porém com 

custo elevadíssimo. Exs.

Caso e-tower

Quais os critérios que um engenheiro deve adotar 

para selecionar um material entre tantos outros? 

• Em raras ocasiões um material reúne uma combinação 

ideal de propriedades, ou seja, muitas vezes é necessário 

reduzir uma em benefício da outra ou unir vários materiais 

(concreto armado, resina e fibra de vidro,....). 

• Um exemplo clássico são resistência e ductilidade, geralmente 

um material de alta resistência apresenta ductilidade limitada. 

Este tipo de circunstância exige que se estabeleça um 

compromisso razoável entre duas ou mais propriedades.

Quais os critérios que um engenheiro deve adotar 

para selecionar um material entre tantos outros? 
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SELEÇÃO DOS MATERIAIS POR ÍNDICE DE MÉRITO

• Ex. Resistência:

Material Aço-liga Ti   Al PRFC

(alta resist.)

Resist.                      1000   500 700

à tração (MPa)

PRFC= Polímero reforçado com fibra de carbono

• Ex. Resistência (MPa) /peso (ton.):

Material Aço-liga Ti   Al PRFC
(alta resist.)

133 170 185 390

SELEÇÃO DOS MATERIAIS POR ÍNDICE DE MÉRITO
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• Ex. Custo p/Kg  (US$):

Material Aço-liga Ti   Al PRFC

(alta resist.)

0,75 15 3 20

SELEÇÃO DOS MATERIAIS POR ÍNDICE DE MÉRITO
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INDÚSTRIA DE PONTA PRODUÇÃO EM MASSA

TIPOS DE INDÚSTRIA - INFLUÊNCIA DOS MATERIAIS

SELEÇÃO CUIDADOSA
(FATOR CUSTO SECUNDÁRIO)

SELEÇÃO CUIDADOSA
(FATOR CUSTO PRIMORDIAL)

• Grande exigência 

tecnológica

• Utilização dos mate-

riais nos limites (falha?)

• Produtos não

diferenciados

• Utilização de materiais 

abaixo dos limites

Microscópio óptico

Ampliações de 1500 vezes   

Avanços – técnicas de análise

Evolução do concreto armado
Ligas metálicas

Polímeros 

Microscópio electrónico de 
varredura - SEM

Ampliações de 9000 vezes   Microscópio electrónico de 
transmissão - TEM 

Ampliações de 250000 vezes   
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Classificação dos materiais

– Metais

– Cerâmicas

– Polímeros

– Compósitos

– Semicondutores

– Biomateriais (Mat. Biocompatíveis)

Classificação tradicional

Metais

Propriedades básicas 

� Resistentes e podem ser moldados 

� Dúcteis (deformam antes de quebrar) 

� Superfície “metálica” 

� Bons condutores de corrente eléctrica e de calor
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Os metais na tabela periódica

Cerâmicos e vidros

Propriedades básicas 

� São uma combinação de metais com O, N, C, P, S 

� São altamente resistentes à temperatura (refractários) 

� São isolantes térmicos e eléctricos 

� São frágeis (quebram sem deformar) 

� São menos densos do que metais 

� Podem ser transparentes

ALUMINA
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Os cerâmicos na tabela periódica

Cerâmicos são formadas por combinação de metais com os elementos C, N, O, P e S.

Si e Ge são semicondutores mas são usados em cerâmicos de forma equivalente a metais

Polímeros

Propriedades básicas

� São sintéticos - feitos pelo homem 
� Altamente moldáveis - plásticos 
� São formados pela combinação de unidades - “meros” 
� São formados por um número bem limitado de elementos. C e H, O 

(acrílicos), N (nylons), F (fluor-plásticos) e Si (silicones). 
� São leves e não frágeis 
� Em geral são menos  resistentes do que metais e cerâmicas
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Compósitos

• Materiais compósitos são constituídos de mais de um tipo de material 
insolúveis entre si.

• Os compósitos são “desenhados” para apresentarem a combinação 
das melhores características  de cada material constituinte

• Muitos dos recentes desenvolvimento em materiais envolvem 
materiais compósitos

• Um exemplo classico é o compósito de matriz polimérica com  fibra 
de vidro. O material compósito apresenta a resistência da fibra de 
vidro associado a flexibilidade do polímero

Semicondutores

Propriedades básicas

� Todos os componentes electrónicos do 
computador 

� Condutividade finamente controlada 
pela presença de impurezas 

� Podem ser combinados entre si para 
gerar propriedades electrónicas e 
ópticas “sob medida”. 

� São a base da tecnologia de electrónica 
lasers, detectores, circuitos integrados 
ópticos e células solares.
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Os semicondutores na tabela periódica

Quando combinados entre si (coluna III-V e II-VI) os metais (quadrados claros) assumem propriedades 

semicondutoras.

Biomateriais

• Biomateriais são empregados em 
componentes para implantes de 
partes em seres humanos

• Esses materiais não devem produzir 
substâncias tóxicas e devem ser 
compatíveis com o tecido humano 
(isto é, não deve causar rejeição).

• Metais, cerâmicos, compósitos e 
polímeros podem ser usados como 
biomateriais.
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EVOLUÇÃO DA UTLIZAÇÃO DOS MATERIAIS
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