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4 horas semanais em 12 semanas. 

 
Objetivos 

 

Apresentar os materiais compósitos em seus aspectos gerais, os principais tipos de matriz e de reforços, propriedades e aplicações.  

Capacitar o aluno a estabelecer uma relação entre o projeto de um compósito, seu processamento, estrutura e ocorrência de defeitos 

com suas propriedades mecânicas. 

 
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: histórico, motivação, conceituação, classificação e definições sobre compósitos. Reforços: efeitos dimensionais 

sobre a resistência e flexibilidade mecânica de fibras, razão área/volume, geometria dos reforços, estiramento e orientação. 

2. Micromecânica de compósitos. Densidade, massa e volume. Regra das misturas. Propriedades térmicas. Tensões 

higrotérmicas. Mecânica da transferência de carga matriz-fibra. 

3. Fibras de vidro, boro, carbono, fibras orgânicas, fibras cerâmicas (óxidos, não-óxidos, whiskers). 

4. Cargas em polímeros e metais; fibras naturais usadas como reforço.  

5. Tecidos e preformas. Estruturas multiaxiais. Interface matriz-reforço: molhabilidade e ângulo de contato; interações na 

interface; tipos de ligação; testes de adesão.  

6. Compósitos de matriz polimérica (CMP). Matrizes termorrígidas: poliéster, epóxi, fenólica, outras; modificadores de matriz; 

cura. Matrizes termoplásticas.  

7. Processamento de CMP: moldagem manual, aspersão, bobinagem contínua, pultrusão, moldagem a vácuo e por transferência 

de resina, tecnologia prepreg, autoclavagem, prensagem, extrusão e injeção. Interfaces em CMP. Reciclagem de CMP. 

8.  Compósitos de matriz metálica (CMM). Classificação. Matrizes metálicas: ligas de alumínio, titânio, magnésio, cobre e 

intermetálicas. Processamento de CMM: no estado líquido, no estado sólido e processos in situ. Interfaces em CMM. 

Prorpriedades e aplicações dos CMM. 

9. Compósitos de matriz cerâmica (CMC). Introdução aos materiais cerâmicos e suas propriedades. Matrizes cerâmicas. 

Mecanismos de tenacificação em materiais cerâmicos.  

10. Processamento de CMC: prensagem e sinterização; prensagem a quente; ligação por reação; infiltração; reações químicas in 

situ; sol-gel/pirólise; SHS. Interfaces em CMC. Propriedades e aplicações.  

11. Compósitos de matriz carbonosa. Matriz de carbono. Processamento: pirólise de precursores orgânicos; infiltração química. 

Compósitos produzidos com uso de nanotecnologia. 

12. Seminários: casos práticos de aplicações de compósitos. 

 

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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