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UNIDADE 1 Conceitos Gerais
UNIDADE 3 Classificação dos Materiais
1. As propriedades exibidas pelos materiais podem ser explicadas em grande parte
pelo tipo de ligação química que está neles presente. Em uma análise feita em um
laboratório de pesquisa, um analista identificou para um dado material as seguintes
propriedades:
 O material é transparente;
 Apresenta alta temperatura de fusão;
 É mau condutor de eletricidade no estado sólido;
 Apresenta elevada dureza e comportamento frágil na fratura.
A partir das propriedades exibidas por esse material, assinale a alternativa que indica a
qual categoria ele deve pertencer.
a)
b)
c)
d)
e)

Material metálico;
Material cerâmico;
Material compósito de matriz polimérica;
Material polimérico;
Material compósito de matriz metálica.

2. Para cada uma das afirmações a seguir, indique se ela é FALSA ou VERDADEIRA.
Afirmação
A composição química de uma mistura é representada pelas quantidades relativas dos
componentes que a constituem somente no caso de materiais constituídos por
moléculas.
As propriedades mecânicas de um material podem ser definidas como sendo as formas
pelas quais esse material responde a estímulos mecânicos específicos.
Os termos “propriedade” e “desempenho” , quando empregados em Ciência e
Engenharia de Materiais, são sinônimos.
Um dos principais objetivos da Engenharia dos Materiais é o desenvolvimento de
técnicas de processamento de materiais, baseadas nas relações entre composição,
estrutura e propriedades.
O termo “processamento” pode ser definido como sendo o conjunto de técnicas
industriais empregadas para obtenção de produtos com forma e desempenho
específicos.
O termo “estrutura”, quando relacionado a um material, se refere ao arranjo interno
de seus constituintes, e independe da escala na qual estamos analisando esse material
específico.
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3. O módulo de Young é uma propriedade intrínseca dos materiais, dependente da
composição química, microestrutura e defeitos (poros e trincas). É uma propriedade
mecânica que dá uma medida da rigidez de um material sólido, e pode ser obtido por
meio da relação entre a tensão (força ou carga, por unidade de área, aplicada sobre um material)
exercida e a deformação (mudança nas dimensões, por unidade da dimensão original) sofrida
pelo material.
A figura ao lado apresenta um gráfico
no qual estão representadas a
densidade e o módulo de Young de
materiais. As áreas indicadas por letras
representam diferentes grupos de
materiais, listados abaixo:
 Borrachas e elastômeros;
 Cerâmicas;
 Cerâmicas porosas;
 Compósitos;
 Espumas;
 Madeiras;
 Metais e suas ligas;
 Polímeros.

Com base nas informações que você já dispõe a respeito das características gerais das
diversas categorias de materiais, assinale a alternativa que relaciona corretamente as
letras às categorias de materiais.
a)
b)
c)
d)
e)

Cerâmicas: H; Metais e suas ligas: E; Espumas: G; Polímeros: C.
Cerâmicas: C; Metais e suas ligas: E; Espumas: H; Polímeros: D.
Cerâmicas: B; Metais e suas ligas: C; Espumas: G; Polímeros: F.
Cerâmicas: B; Metais e suas ligas: E; Espumas: H; Polímeros: F.
Cerâmicas: B; Metais e suas ligas: A; Espumas: D; Polímeros: F.

4. Para cada uma das afirmações a seguir, indique se ela é FALSA ou VERDADEIRA.
Afirmação
A maior importância relativa dos metais em relação às outras categorias de materiais
aconteceu em torno da metade do século XX.
Materiais cerâmicos, devido ao caráter direcional de suas ligações, são normalmente
transparentes.
Materiais poliméricos são constituídos por compostos orgânicos de baixo peso
molecular. Quando o peso molecular dos componentes orgânicos aumenta, esses
materiais são chamados de compósitos.
Elementos químicos comumente encontrados em materiais poliméricos são C e H e, em
menores proporções, O, Cl, F, N e S.
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Materiais metálicos são bons condutores térmicos e elétricos devido à presença de
elétrons livres.
Materiais poliméricos são em geral flexíveis e fáceis de conformar devido ao caráter
iônico das ligações que existem entre as macromoléculas que os constituem.
Metais podem ser dúcteis ou rígidos, dependendo do grau de direcionalidade das
ligações entre os elementos que os constituem.
Materiais compósitos são formados por ao menos dois tipos de materiais: o
componente de maior proporção, que é chamado de matriz (que somente pode ser
polimérica ou metálica), e o componente em menor proporção, que é chamado de fase
dispersa ou reforço (que pode ser somente metálica ou cerâmica).
Materiais cerâmicos são geralmente duros e frágeis devido ao caráter direcional e à
força das ligações que existem entre os elementos que os constituem.
Existe somente uma forma de classificação de materiais, relacionada às propriedades
das ligações químicas existentes entre os elementos que os constituem.

5. Exercício do livro de Callister (Callister, W.D. Materials Science and Engineering: An
Introduction. 8th Ed. Wiley. 2007. Cap.1).
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6. Adaptado do exercício 1.3 do livro de Newey e Weaver (Newey, C.; Weaver, G.
Materials Principles and Practice. Butterworths. Londres. Cap.1). Não devem ser
considerados materiais de origem natural.
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GABARITO
UNIDADE 1 Conceitos Gerais
UNIDADE 3 Classificação dos Materiais
1. As propriedades exibidas pelos materiais podem ser explicadas em grande parte
pelo tipo de ligação química que está neles presente. Em uma análise feita em um
laboratório de pesquisa, um analista identificou para um dado material as seguintes
propriedades:
 O material é transparente;
 Apresenta alta temperatura de fusão;
 É mau condutor de eletricidade no estado sólido;
 Apresenta elevada dureza e comportamento frágil na fratura.
A partir das propriedades exibidas por esse material, assinale a alternativa que indica a
qual categoria deve pertencer esse material.
a) Material metálico;
Metais não são transparentes e são bons condutores no estado sólido. Existem metais
com elevado ponto de fusão, elevada dureza e comportamento frágil na fratura.
b) Material cerâmico;
Existem materiais cerâmicos com todas essas características – um exemplo seria um
vidro de elevado teor de sílica contendo boro – nome comercial Pyrex.
c) Material compósito de matriz polimérica;
Materiais compósitos de matriz polimérica apresentam muitas das propriedades da
matriz polimérica. Dessa forma, esses materiais tem baixo ponto de fusão.
d) Material polimérico;
Como categoria, os materiais poliméricos tem baixo ponto de fusão e são isolantes.
Muitos polímeros tem comportamento dúctil na fratura (eles se deformam antes de
quebrar), embora existam polímeros com comportamento frágil (um exemplo são as
caixinhas de CDs, feitas de policarbonato). Também existem polímeros condutores.
e) Material compósito de matriz metálica.
Metais não são transparentes, e por isso os compósitos de matriz metálica também
não o serão.
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2. Para cada uma das afirmações a seguir, indique se ela é FALSA ou VERDADEIRA.
Afirmação
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A composição química de uma mistura é representada pelas quantidades relativas dos
componentes que a constituem somente no caso de materiais constituídos por
moléculas.
As propriedades mecânicas de um material podem ser definidas como sendo as formas
pelas quais esse material responde a estímulos mecânicos específicos.
Os termos “propriedade” e “desempenho” , quando empregados em Ciência e
Engenharia de Materiais, são sinônimos. Não são – o termo “propriedade” está
relaciono a um tipo de estímulo específico, enquanto “desempenho” está relacionado
às múltiplas exigências (inclusive econômicas...) que um material deve atender para ser
empregado em uma aplicação real.
Um dos principais objetivos da Engenharia dos Materiais é o desenvolvimento de
técnicas de processamento de materiais, baseadas nas relações entre composição,
estrutura e propriedades.
O termo “processamento” pode ser definido como sendo o conjunto de técnicas
industriais empregadas para obtenção de produtos com forma e desempenho
específicos.
O termo “estrutura”, quando relacionado a um material, se refere ao arranjo interno
de seus constituintes, e independe da escala na qual estamos analisando esse material
específico. É sempre necessário especificar em que escala estamos considerando a
estrutura de um material.

3. O módulo de Young é uma propriedade intrínseca dos materiais, dependente da
composição química, microestrutura e defeitos (poros e trincas). É uma propriedade
mecânica que dá uma medida da rigidez de um material sólido, e pode ser obtido por
meio da relação entre a tensão (força ou carga, por unidade de área, aplicada sobre um material)
exercida e a deformação (mudança nas dimensões, por unidade da dimensão original) sofrida
pelo material.
A figura ao lado apresenta um gráfico
no qual estão representadas a
densidade e o módulo de Young de
materiais. As áreas indicadas por letras
representam diferentes grupos de
materiais, listados abaixo:
 Borrachas e elastômeros;
 Cerâmicas;
 Cerâmicas porosas;
 Compósitos;
 Espumas;
 Madeiras;
 Metais e suas ligas;
 Polímeros.
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Com base nas informações que você já dispõe a respeito das características gerais das diversas
categorias de materiais, assinale a alternativa que relaciona corretamente as letras às
categorias de materiais.

a)

Cerâmicas: H; Metais e suas ligas: E;
Espumas: G; Polímeros: C.
b) Cerâmicas: C; Metais e suas ligas: E;
Espumas: H; Polímeros: D.
c) Cerâmicas: B; Metais e suas ligas: C;
Espumas: G; Polímeros: F.
d) Cerâmicas: B; Metais e suas ligas: E;
Espumas: H; Polímeros: F.
e) Cerâmicas: B; Metais e suas ligas: A;
Espumas: D; Polímeros: F.

Material
Borrachas e
elastômeros
Cerâmicas
Cerâmicas porosas
Compósitos
Espumas
Madeiras
Metais e suas ligas
Polímeros

Módulo de Young
Baixo
Interm.
Alto

Baixa

X

Densidade
Interm.

Alta

X
X
X
X

X
X
X

X

X
X

X
X
X

X

X

X
X
X

X

4. Para cada uma das afirmações a seguir, indique se ela é FALSA ou VERDADEIRA.
Afirmação
A maior importância relativa dos metais em relação às outras categorias de materiais
aconteceu em torno da metade do século XX.
Materiais cerâmicos, devido ao caráter direcional de suas ligações, são normalmente
dúcteis. Ao contrário, justamente por isso, eles são normalmente frágeis.
Materiais poliméricos são constituídos por compostos orgânicos de baixo peso
molecular. Quando o peso molecular dos componentes orgânicos aumenta, esses
materiais são chamados de compósitos.
Elementos químicos comumente encontrados em materiais poliméricos são C e H e, em
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menores proporções, O, Cl, F, N e S.
Materiais metálicos são bons condutores térmicos e elétricos devido à presença de
elétrons livres.
Materiais poliméricos são em geral flexíveis e fáceis de conformar devido ao caráter
iônico das ligações que existem entre as macromoléculas que os constituem. As
ligações que existem entre as macromoléculas nos polímeros e que são responsáveis
pela flexibilidade e facilidade de conformação são ligações secundárias.
Metais podem ser dúcteis ou rígidos, dependendo do grau de direcionalidade das
ligações entre os elementos que os constituem. Não, as ligações metálicas não são
direcionais. Não é isso que controla as propriedades mecânicas dos metais, que são
bastante dependentes da microestrutura e da presença de defeitos, como será visto ao
longo do curso.
Materiais compósitos são formados por ao menos dois tipos de materiais: o
componente de maior proporção, que é chamado de matriz (que somente pode ser
polimérica ou metálica), e o componente em menor proporção, que é chamado de fase
dispersa ou reforço (que pode ser somente metálica ou cerâmica). Tanto matrizes,
como reforços, podem ser das três categorias clássicas de materiais: metálicos,
cerâmicos e poliméricos.
Materiais cerâmicos são geralmente duros e frágeis devido ao caráter direcional e à
força das ligações que existem entre os elementos que os constituem.
Existe somente uma forma de classificação de materiais, relacionada às propriedades
das ligações químicas existentes entre os elementos que os constituem. Não, podem
existir outras formas de classificação dos materiais → em relação à sua funcionalidade,
por exemplo.

5. Exercício do livro de Callister (Callister, W.D. Materials Science and Engineering: An
Introduction. 8th Ed. Wiley. 2007. Cap.1).

...não se trata de um exercício cuja resposta será solicitada numa prova → trata-se
mais de apresentar alguns exemplos para aguçar a curiosidade, para que vocês
comecem a perceber – se é que já não perceberam... – a imensa variedade,
complexidade (...e também beleza!) que existe na área da Ciência e da Engenharia dos
Materiais.
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Pá de Turbinas Eólicas (“Wind turbine blade”)

Prancha de Snowboard

UHMW = Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular (“Ultra High Molecular Weight”)
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6. Adaptado do exercício 1.3 do livro de Newey e Weaver (Newey, C.; Weaver, G.
Materials Principles and Practice. Butterworths. Londres. Cap.1).
Não devem ser considerados materiais de origem natural.

