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EMENTA:
Materiais para engenharia. Materiais metálicos: estrutura, propriedades mecânicas,
processamento e transformações de fase. Materiais cerâmicos: estrutura, propriedades
mecânicas e processamento. Materiais poliméricos: estrutura, propriedades mecânicas e
processamento. Compósitos: tipos e propriedades mecânicas.

PROGRAMA:

Aula 1: Materiais para Engenharia: conceito, relação estrutura-propriedade-processamento, tipos,
tendências na utilização de materiais. Estrutura dos materiais: níveis de estrutura.
Aula 2: Estrutura atômica: materiais metálicos, cerâmicos e polímeros.
Aula 3: Estrutura do arranjo atômico: materiais cristalinos (materiais metálicos e cerâmicos
cristalinos), estrutura ideal e real. Estrutura do arranjo atômico: materiais não cristalinos
(polímeros e cerâmicos não cristalinos). Alotropia.
Aula 4: Subestrutura (discordâncias): materiais metálicos. Microestrutura (grão): materiais
metálicos.
Aula 5: Microestrutura (macla, falha de empilhamento): materiais metálicos. Microestrutura
(fase): materiais metálicos e cerâmicos. Macroestrutura (superfície, poro): materiais metálicos,
cerâmicos e polímeros.
Aula 6: Superfície e Interfaces. Propriedades dos materiais: classificação.
Aula 7: Estudo Dirigido.
Aula 8:Estudo sobre propriedades mecânicas: rigidez-módulo de elasticidade, resistência
mecânica-tensão de escoamento-limite de fratura-ductilidade-fratura frágil, dureza, tenacidade e
tenacidade à fratura, resistência à fadiga, resistência à fluência.
Aula 9: Modificação das propriedades mecânicas/ Processamento dos materiais: formação do
sólido consolidado (cristalização, porosidade, sinterização, adição de finos, e adensamento).
Materiais Metálicos: deformação plástica e mecanismos de encruamento. Mecanismos em
polímeros.
Aula 10: Prova.
Aula 11: Modificação das propriedades mecânicas/ Processamento dos materiais: transformação
de fases (difusão atômica, princípios termodinâmicos, cinética), diagrama de equilíbrio de fases.
Aula 12:  Estudo de caso: diagrama Fe-Fe3C, curvas TTT e TRC, transformações fora de
equilíbrio dos aços.
Aula 13: Estudo de caso: Tratamento térmico dos materiais metálicos (recozimento, têmpera,
revenimento, endurecimento por precipitação e outros).
Aula 14–Seminários: Aplicação dos conceitos aos Materiais metálicos Não Ferrosos, Materiais
Poliméricos, Cerâmicos e Compósitos: estrutura, propriedades, processamentos, tipos e



inovações.
Aula 15–Discussão do livro.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO:

Avaliação 1: Estudo dirigido (20 pontos)
Avaliação 2: Prova (40 pontos)
Avaliação 3: Seminário (25 pontos)
Avaliação 4: Discussão de livro (15 pontos)
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DESCRIÇÃO DE OBJETIVOS E COMPATIBILIDADE COM AS LINHAS DE
PESQUISA DO PPGMEC:

Objetivo geral: Capacitar o aluno para entender os conceitos básicos sobre o desempenho
mecânico dos materiais metálicos, poliméricos, cerâmicos e compósitos,a partir da correlação
estrutura-propriedade-processamento.

Vinculação dos conteúdos: a compreensão da correlação estrutura-propriedade-processamento,
com foco em desempenho mecânico, é a base para o estudo do comportamento mecânico dos
materiais e utilização de novos materiais, sendo, também, o suporte para diferentes disciplinas e
linhas de pesquisa do Programa.

Experiência Inovadora: adota-se no projeto pedagógico do curso uma avaliação baseada na
discussão de um livro de literatura clássico a ser lido pelos alunos durante o período letivo, tendo
em vista a necessidade de se preparar o profissional para os grandes desafios da engenharia para
a sociedade atual que exige (independente da área) diferentes competências, além das
relacionadas ao conhecimento científico/tecnológico.


