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OBR

EMENTA
Atrações interatômicas. Estrutura de sólidos. Fases. Superfícies e interfaces. Elasticidade.
Plasticidades. Viscosidade. Fratura. Propriedades mecânicas, físicas e químicas. Modelos
reológicos. Aplicação da ciência dos materiais aos aços, concretos e argamassas, cerâmicas,
polímeros e vidro. Técnicas empregadas nos estudos de microestrutura.
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12.6Ferros
12.7Cobre e suas ligas
12.8Alumínio e suas ligas
12.9Magnésio e suas ligas
12.10Titânio e suas ligas
12.11Os metais refratários
12.12As superligas
12.13 Os metais nobres
12.14Ligas não ferrosas
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13.1Introdução
13.2Estrutura cristalina
13.3Cerâmica a base de silicatos
13.4Carbono
13.5Imperfeições em cerâmica
13.6Diagrama de fase de cerâmica
13.7Fratura frágil em cerâmica
13.8Comportamento Tensãodeformação
13.9Mecanismo de deformação plástica
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14.4Cerâmica refratária
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14.6Aplicações de cerâmicas na engenharia civil
14.7Novas cerâmicas
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15.4A química das moléculas dos polímeros
15.5Peso molecular
15.6Forma molecular
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15.10Cristalinidade dos polímeros
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16.5Polímeros termoplásticos e termofixos (thermosettin polymers)
16.6Viscoelasticidade
16.7Deformações de elastômeros
16.8Fratura de polímeros
16.9Características dos polímeros
16.10Polimerização
16.11Tipos de polímeros
16.12Plásticos
16.13Elastômeros
16.14Fibras
16.15Aplicações dos polímeros na engenharia civil
16.16Novos materiais poliméricos
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17.3Compósitos reforçados por fibras: influência do tipo, teor, tamanho e orientação das fibras
17.4Compósito reforçados por fibras: a fase fibra e a fase matriz
17.5Compósitos de matriz polimérica
17.6Compósitos de matriz metálica
17.7Compósitos de matriz cerâmica
17.8Compósitos com firbras e matriz de carbono
17.9Compósitos híbridos
17.10Fabricação de compósitos reforçados com fibras
17.11Compósitos laminares
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17.13Aplicação de compósitos na engenharia civil
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18.3Considerações eletroquímicas
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18.11Oxidação
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18.14Dissolução
18.15Ruptura de ligações
18.16Envelhecimento por ação do meio ambiente
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19.2Lei de Ohm
19.3Condutividade elétrica
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19.4Condução eletrônica e iônica
19.5Estrutura de bandas de energia em sólidos
19.6Condução em termos de bandas de energia e modelos de ligação atômica
19.7Mobilidade de elétrons
19.8Resistividade elétrica de metais
19.9Características elétricas de ligas comerciais
19.10Semicondução intrínseca e extrínseca
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19.12Condução em materiais iônicos
19.13Propriedades elétricas dos polímeros
19.14Capacitância
19.15Vetores de campo e polarização
19.16Tipos de ploarização
19.17Resistência dielétrica
19.18Materiais dielétricos
19.19Outras características elétricas dos materiais
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20.2Capacidade calorífera
20.3Expansão térmica
20.4Condutividade térmica
20.5Tensões térmicas
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21.2Conceitos
21.3Diamagnetismo e paramagnetismo
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22.3Interação de luz com sólidos
22.4Interações atômicas e eletrônicas
22.5Propriedades óticas dos metais e dos não metais
22.6Refração
22.7Reflexão
22.8Absorção
22.9Transmissão
22.10Cor
22.11Opacidade e translucência em isolantes
22.12Luminescência
22.13Fotocondutividade
22.14Lasers
22.15Fibras óticas em comunicação
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23.3Componentes e propriedades de projeto
23.4Materiais e técnicas de produção
23.5Sistemas de proteção
23.6Requisitos e critérios de desempenho
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