
Ciência dos Materiais II – SMM0194

Seleção de Materiais

prof. Vera Lúcia Arantes
2013



1. Introdução
• O que é projeto?

• Figura 1. Fluxograma de desenvolvimento de um produto: condições de 
contorno e  relações funcionais entre projeto, seleção de materiais e seleção 
de processo



• Seleção de Materiais?



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



QUANTOS MATERIAIS DIFERENTES EXISTEM ?

COMO ESCOLHER ??



Quais os critérios que um engenheiro deve 
adotar para selecionar um material entre 

tantos outros? 

• Em primeiro lugar, o engenheiro deve
caracterizar quais as condições de
operação 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.



Quais os critérios que um engenheiro deve 
adotar para selecionar um material entre tantos 

outros? 

• A segunda consideração na escolha do material 
refere-se ao levantamento sobre o tipo de 
degradação que o material sofrerá em serviço. Por 
exemplo, elevadas temperaturas e ambientes 
corrosivos diminuem consideravelmente a 
resistência mecânica.



Quais os critérios que um engenheiro deve 
adotar para selecionar um material entre 

tantos outros? 

• Finalmente, a consideração talvez mais 
convincente é provavelmente a econômica: 

Qual o custo do produto acabado??? Um 
material pode reunir um conjunto ideal de 
propriedades, porém com custo 
elevadíssimo. 

FILOSOFIA DO COMPROMISSO



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. 

• Um exemplo clássico são resistência e 
dutilidade: 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.



Seleção de Materiais
Importância

Mecanismos causadores de falhas em plantas industriais



Seleção de Materiais

Mecanismos causadores de falhas em componentes
aeronáuticos



Seleção de Materiais
Causas de falha em componentes aeronáuticos



2. Conceitos

• Quais os principais critérios de seleção 
de materiais?



Requisitos de seleção



Redução de custos



Redução de custos





Abordagens microscópica e 
macroscópica



Índices de Mérito

Metodologia???



Ex. 1: Quadro de bicicleta

Obs.: PRFC = polímero reforçado com fibra de carbono

Critério: resistência mecânica

Objetivo: minimizar a massa



Índices de Mérito (IM)
Exemplo: resistência Específica



 y



Exemplo: quadro de bicicleta

Razão entre os preços varia pouco com o tempo em relação às variações de preço de um 
material específico !



IM para minimização de peso de acordo 
com geometria e carregamento



Ex. 2: Seleção de materiais leves e resistentes 
para um eixo cilíndrico sólido sujeito a tração



Ex. 3: Seleção de materiais leves e resistentes 
par um eixo cilíndrico sólido sujeito a flexão

Melhor material tem maior relação 
E1/2/



Mapas de propriedades dos materiais
MPM



Mapas de Seleção (linhas guia)
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Mapas de Seleção (linhas guia)
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IMs diferentes:

Inclinações diferentes



1) Suponhamos que o eixo 
cilíndrico tenha como 
requisito P=10; Portanto o 
material deve estar ao longo 
ou acima da linha P=10;

2) Vamos supor que outro 
critério é que o material 
tenha uma resistência de 
300MPa. 

3) Materiais prováveis:
- Aços;
- Ligas de Ti;
- Ligas de Al de alta resistência;
- Compósitos de engenharia.

Ex. 3: Seleção de materiais leves e resistentes para um 
eixo cilíndrico sólido sujeito a flexão



• Ex.: Eixo cilíndrico tensionado por torção

Melhor 
desempenho



• Ex. Eixo cilíndrico tensionado por torção

Melhor relação 
Custo/Desempenho
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