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Pré-requisitos: 

Código Disciplina 

 Caracterização Experimental em Mecânica dos Sólidos 

 
Ementa: 

1. Estrutura e deformação dos materiais – tipos de ligações atômicas em metais e polímeros, estrutura 
interna, deformação elástica, deformação inelástica; 2. Relações Tensão-Deformação e comportamento 
mecânico; 3. Técnicas de caracterização experimental – compressão uniaxial, tração uniaxial, tração em 
EPD, cisalhamento simples, impacto, análise dinâmico-mecânica (DMA), dureza e identação, flexão, 
torção, fluência e fadiga; 4. Técnicas de caracterização de superfícies – microscopia ótica, microscopia 
eletrônica de varredura, microscopia de força atômica; 5. Medição de deformação mecânica – 
extensômetros de resistência elétrica (straingages), digital imagecorrelation (DIC); 6. Ensaios mecânicos 
para validação de modelos de materiais (small punch, V-notchshear, curva tensão-deformação cíclica); 7. 
Determinação de parâmetros de materiais a partir de dados experimentais – processos de identificação, 
testes característicos, representação esquemática do comportamento real, funções de erro, algoritmos 
para extração de parâmetros; 8- Análise estatística de dados experimentais – distribuições estatísticas, 
intervalo de confiança, comparação de médias, regressão, propagação de erros; 9- Projeto de 
experimentos – análise de variância (ANOVA), experimentos de fator único, fatorial 2k ; 10. Aplicações. 

 
Programa: 

Parte 1:  
1. Estrutura e deformação dos materiais – tipos de ligações atômicas em metais e polímeros, estrutura 
interna, deformação elástica, deformação inelástica; 2. Relações Tensão-Deformação e comportamento 
mecânico; 3. Técnicas de caracterização experimental – compressão uniaxial, tração uniaxial, tração em 
EPD, cisalhamento simples, impacto, análise dinâmico-mecânica (DMA), dureza e identação, flexão, 
torção, fluência e fadiga; 4. Técnicas de caracterização de superfícies – microscopia ótica, microscopia 
eletrônica de varredura, microscopia de força atômica;  Parte 2: 5. Medição de deformação mecânica – 
extensômetros de resistência elétrica (straingages), digital imagecorrelation (DIC); 6. Ensaios mecânicos 
para validação de modelos de materiais (smallpunch, V-notchshear, curva tensão-deformação cíclica); 7. 
Determinação de parâmetros de materiais a partir de dados experimentais – processos de identificação, 
testes característicos, representação esquemática do comportamento real, funções de erro, algoritmos 
para extração de parâmetros; 8- Análise estatística de dados experimentais – distribuições estatísticas, 
intervalo de confiança, comparação de médias, regressão, propagação de erros; Parte 3: 9- Projeto de 
experimentos – análise de variância (ANOVA), experimentos de fator único, fatorial 2k ; 10. Aplicações. 

 
Critério de Avaliação: 
SISTEMA DE AVALIAÇÃO: 
 As avaliações serão feitas da seguinte forma:  

a) 2 provas parciais obrigatórias, P1, P2 
b) Terá aprovação direta os Alunos que obtiverem média superior ou igual a 6,0. (Mp = (P1+P2)/2 >= 6,0) 
c) O aluno que não tenha obtido aprovação direta, poderá fazer a prova de recuperação abrangendo o 

conteúdo de TODA a disciplina. Terá aprovação se (Mp + Re) / 2 >= 6,0  onde Re é a nota da prova de 
recuperação. 
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