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CIÊNCIA E ENGENHARIA DOS CIÊNCIA E ENGENHARIA DOS 
MATERIAIS:MATERIAIS:

A Ciência dos Materiais se encarrega de A Ciência dos Materiais se encarrega de 
formar e capacitar dentro das Linhas de formar e capacitar dentro das Linhas de 
Engenharia dos Materiais, Engenharia dos Materiais, EngEngªª Mecânica Mecânica 
EngEngªª MetalMetalúúrgica, rgica, EngEngªª AeronAeronááutica, utica, EngEng
QuQuíímica,mica,EngEngªª Eletrônica, Eletrônica, EngEngªª Naval, Naval, 
EngEngªª FerroviFerroviáária e outras de fomento da ria e outras de fomento da 
áárea.rea.



O que se estuda nesta O que se estuda nesta áárea:rea:

Ciência dos Materiais, investiga as Ciência dos Materiais, investiga as 
relarelaçções atomões atomíísticas dos materiais:sticas dos materiais:



Materiais:Materiais:

no âmbito das engenharias. Substâncias no âmbito das engenharias. Substâncias 
cujas propriedades as tornam utilizcujas propriedades as tornam utilizááveis veis 
em estruturas, mem estruturas, mááquinas, dispositivos, quinas, dispositivos, 
equipamentos etc...equipamentos etc...



A estruturaA estrutura

Relata o arranjo dos componentes Relata o arranjo dos componentes 
internos do materialinternos do material



Propriedades mais importantes Propriedades mais importantes 
dos materiais no Estado Solido:dos materiais no Estado Solido:
Mecânicas Mecânicas -- deformadeformaççãoão
ElEléétricas tricas -- estestíímulos a campos elmulos a campos eléétricostricos
TTéérmicas rmicas –– capacidade de aquecimento e capacidade de aquecimento e 
condutividade tcondutividade téérmica rmica 
MagnMagnééticas ticas –– respostas respostas àà aplicaaplicaçção de ão de 
campo magncampo magnééticotico
ÓÓticas ticas –– RefraRefraçção e ão e refletibilidaderefletibilidade
DeteriorativasDeteriorativas –– reareaçção quão quíímicamica



Outros Componentes de extrema Outros Componentes de extrema 
importânciaimportância::

Processamento Processamento 
Performance (desempenho)Performance (desempenho)

A relaA relaçção entre estrutura, propriedade e ão entre estrutura, propriedade e 
processamento e performance:processamento e performance:

Estrutura:Estrutura: depende de como o material foi depende de como o material foi 
processadoprocessado

Performance:Performance: funfunçção das propriedadesão das propriedades

PROCESSAMENTOPROCESSAMENTO--ESTRUTURAESTRUTURA--PROPRIEDADEPROPRIEDADE--
PERFORMANCEPERFORMANCE



A ESCOLHA DO MATERIALA ESCOLHA DO MATERIAL

VVáários critrios critéérios são analisados:rios são analisados:
0101-- propriedade que serão exigidas do propriedade que serão exigidas do 

material nas condimaterial nas condiçções de serviões de serviççoo
0202-- propriedades de desgastes do materialpropriedades de desgastes do material
0303-- custocusto



Como se Classificam:Como se Classificam:
CerâmicasCerâmicas
PolPolíímerosmeros
MetaisMetais

Outros como caracterOutros como caracteríísticas  intermedisticas  intermediáárias que rias que 
são:são:
CompCompóósitossitos
SemicondutoresSemicondutores
Biomateriais (compatibilidade com o Biomateriais (compatibilidade com o coprpocoprpo
humano ou animal)humano ou animal)



Metais:Metais:

Alta condutividade tAlta condutividade téérmica e elrmica e eléétrica trica ––
possuem elpossuem eléétrons livrestrons livres
São opacos, quando polidos assumem São opacos, quando polidos assumem 
grande brilhogrande brilho
Na  maioria das vezes são relativamente Na  maioria das vezes são relativamente 
pesados e deformpesados e deformááveisveis



Cerâmicos:Cerâmicos:
São componentes entre elementos metSão componentes entre elementos metáálicos e licos e 
não metnão metáálicos, mais freqlicos, mais freqüüentemente são:entemente são:
ÓÓxidos, xidos, nitretosnitretos e e carbetoscarbetos

CaracterCaracteríísticas mais importantes e sticas mais importantes e 
peculipeculiááresres::

0101-- Altamente resistentes a temperatura Altamente resistentes a temperatura ––
refratrefratááriosrios

0202-- IsolantesIsolantes
0303-- Duros e frDuros e fráágeisgeis
0404-- Inertes Inertes –– quimicamente resistentesquimicamente resistentes



Exemplos de cerâmica:Exemplos de cerâmica:
Alumina porosa:Alumina porosa: a presena presençça destes causa a destes causa 
espalhamento de luz e o material se torna espalhamento de luz e o material se torna 
opaco.opaco.

Alumina não porosa: Alumina não porosa: a eliminaa eliminaçção dos poros ão dos poros 
atravatravéés da adis da adiçção de 0,1% de ão de 0,1% de MgOMgO gera gera 
materiais translmateriais translúúcido.cido.
Lâmpada de vapor de sLâmpada de vapor de sóódio:dio: O gO gáás em alta s em alta 
temperatura (1000temperatura (1000ººC) C) éé guardado dentro de um guardado dentro de um 
cilindro translcilindro translúúcido de alumina.cido de alumina.



Outros exemplos de cerâmicas:Outros exemplos de cerâmicas:

Al2 O3 (alumina) Al2 O3 (alumina) –– PF 2020PF 2020ººCC
AlumAlumíínio (metal) PF 660nio (metal) PF 660ººCC
NitretoNitreto de silde silíício cio –– Si3N4Si3N4
ÓÓxido de Magnxido de Magnéésio sio –– MgOMgO (magn(magnéésia)sia)
ÓÓxido de silxido de silíício cio –– SiO2 (sSiO2 (síílica)lica)
Cerâmicas comerciais:  metal + (C,P,N,O,S)Cerâmicas comerciais:  metal + (C,P,N,O,S)
As cerâmicas são formadas por As cerâmicas são formadas por 
combinacombinaçções de metais.ões de metais.



PolPolíímeros:meros:
Inclui plInclui pláásticos e borrachassticos e borrachas
Muitos deles são composto orgânicos, que são Muitos deles são composto orgânicos, que são 
quimicamente baseados em carbono, hidrogênio quimicamente baseados em carbono, hidrogênio 
e outros elementos não mete outros elementos não metáálicos.licos.
C, H e O (acrC, H e O (acríílicos), N (nylon), F licos), N (nylon), F 
(fluorpl(fluorpláásticos), Si (silicones)sticos), Si (silicones)
Tipicamente tem baixa densidade e podem ser Tipicamente tem baixa densidade e podem ser 
extremamente flexextremamente flexííveisveis
Baixo ponto de fusãoBaixo ponto de fusão



CompCompóósitos:sitos:
Propriedades bPropriedades báásicas: sicas: 
CombinaCombinaçção de metais, cerâmicas e polão de metais, cerâmicas e políímerosmeros
Preservam as propriedades (boas) dos Preservam as propriedades (boas) dos 
componentes e possuem propriedades componentes e possuem propriedades 
superiores as de cada componente superiores as de cada componente 
independenteindependente..
Fibra de vidro: matriz polimFibra de vidro: matriz polimééricarica
Madeira: compMadeira: compóósito naturalsito natural
Concreto: compConcreto: compóósito agregadosito agregado



Semicondutoes:Semicondutoes:
Tem propriedades elTem propriedades eléétricas que são tricas que são 
intermediintermediáárias entre condutores elrias entre condutores eléétricos e tricos e 
isolantesisolantes
Podem ser combinados entre si para gerar Podem ser combinados entre si para gerar 
propriedades eletrônicas sob medidapropriedades eletrônicas sob medida
AplicaAplicaçções em circuitos integrados para ões em circuitos integrados para 
eletrônica e indeletrônica e indúústrias de computadoresstrias de computadores
Ex: Ex: arsenetoarseneto de gde gáálio, lio, sulfretosulfreto de cde cáádmio, dmio, óóxido xido 
de zinco, Si e Ge.de zinco, Si e Ge.
São a base da tecnologia de: lasers, São a base da tecnologia de: lasers, detetoresdetetores, , 
circuitos integrados circuitos integrados opticooptico e ce céélulas lulas soloressolores..



Biomateriais:Biomateriais:

São empregados em componentes São empregados em componentes 
implantados no corpo humanoimplantados no corpo humano
Não podem produzir substância tNão podem produzir substância tóóxicas e xicas e 
devem ser compatdevem ser compatííveis com os tecidos do veis com os tecidos do 
corpo, ou seja não devem causar rejeicorpo, ou seja não devem causar rejeiççõesões
Metais, cerâmicos, polMetais, cerâmicos, políímeros, compmeros, compóósitos sitos 
e semiconditores podem ser usados como e semiconditores podem ser usados como 
BIOMATERIAIS.BIOMATERIAIS.
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