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Objetivos 

 

Apresentar os materiais cerâmicos em aspectos gerais, desde o tipo de ligação química e estrutura cristalina até suas principais 

propriedades e aplicações. Capacitar o aluno a estabelecer uma relação entre o processamento, a microestrutura e as propriedades 

mecânicas e termomecânicas dos materiais cerâmicos. 

 

Metodologia Adotada 

 

Aulas expositivas e resolução de listas de exercícios. 

 

Recursos necessários 

 

Sala equipada com data-show e microcomputador. 

 

Programa para 12 semanas 

 

1. Introdução aos materiais cerâmicos: definição, classificação, ligações químicas, propriedades, processos de fabricação e 
aplicações.  

2. Tipos de ligação química em cerâmicas. Estruturas cristalinas dos materiais cerâmicos. Regras de Pauling. 

3. Vidros: definição do estado vítreo, principais composições, processos de fabricação e aplicações. 

4. Matérias-primas cerâmicas: processamento de pós, distribuição de tamanho de partícula, morfologia, área superficial específica, 
empacotamento de partículas. 

5. Dispersão de pós em líquidos e defloculantes. Aditivos no processamento cerâmico. 

6. Processos de conformação: aspectos gerais. Moagem de pós cerâmicos. Conformação a seco: prensagem. 

7. Conformação plástica: extrusão de materiais cerâmicos. Conformação fluida: colagem de barbotina e gelcasting. 

8. Secagem. Sinterização no estado sólido e no estado líquido. 

9. Comportamentos mecânico de cerâmicas: resistência mecânica teórica, teoria de Griffith, energia de fratura. 

10. Comportamento de curva-R crescente. Mecanismos de tenacificação. Estatística de Weibull.  

11. Compósitos de matriz cerâmica.  

12. Choque térmico em cerâmicas avançadas e em refratários. 

 

Método de Avaliação  

 

    SLPMF 2,08,0  , onde:  

P é a nota da prova;  

S é a nota do seminário; 

L é um fator dado por: 
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iLL , sendo Li = 0,1 para cada lista de exercício entregue na data estipulada. 
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