
Primeiro Semestre de 2017  
F 149/F024 - Desenvolvimentos de novos materiais 

 
 

1) Professores e horários  
  

TURMA        PROFESSOR  HORÁRIO   SALA 

A                     Pascoal Pagliuso         5:14:00-15:00    IF 11 
 

 

Prof. Pascoal Pagliuso: e-mail: pagliuso@ifi.unicamp.br 

Página da disciplina: http://sites.ifi.unicamp.br/graduacao/f-149-f-024/ 

 
 
Ementa: Técnicas de preparação de materiais volumétricos: reação do estado 
sólido, técnica de fluxo metálico, fusão a arco, fusão por zona flutuante,etc. 
Critérios de estabilidade de estrutura. Síntese por aproximação através 
substituição química por similitude de valência ou raio iônico. Critérios de 
busca por propriedade física desejada.  
 
Programa Desejado: 
 
1. Técnicas de Preparação de Materiais Volumétricos 
1.1 Reação de Estado Sólido  

1.1.1  Diagramas de Fases Binário e Ternário  
1.1.2  Síntese de materiais cerâmicos 
1.1.3 Síntese de Intermetálicos estequiométricos 

1.2.  Técnica Crescimento por Fluxo  
1.2.1.Fluxo de Materiais óxidos  
1.2.2. Fluxo Metálico 
1.2.3 Reação Peritética, peritetóide e transformação por máximo 

congruente 
1.2.4 Incorporação de fluxo substitucional e superficial. Técnicas de 
Polimento e ataque químico. 

1.3 Técnicas de Crescimento por fusão 
       1.3.1 Fusão a Arco 
       1.3.2 Fusão por Zona flutuante 
       1.3.3 Fusão a partir de sementes 
 
2. Critérios de estabilidade de estrutura e qualidade cristalina 
2.1. Sólidos, Estruturas Cristalinas, grupos espaciais e pontuais  
2.2. Monocristais e Policristais 
2.3  Hábito de Crescimento 
2.4  Fator de tolerância 
2.5 Critérios experimentais de qualidade cristalina 
 
3. Síntese por aproximação 
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3.1. Síntese por aproximação através substituição química por similitude de 
valência.  
3.2 Síntese por aproximação através substituição química por similitude de 
raio iônico. 
 
4. Critérios de busca por propriedade física desejada. 
4.1 História da descoberta de diversas classes de materiais 
4.2 Discussão de rotas existentes para síntese de materiais a partir da 
propriedade física desejada e.g. supercondutividade, efeitos termoelétricos, 
magnetoresitência, efeitos magnetocalóricos, etc. 
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6. Slides das aulas.  
 

 

5) Avaliação 

 
O aproveitamento dos alunos na disciplina será avaliado através de um mini-seminário 

em grupo. O grupo deverá idealizar um material inédito com uma propriedade física 

desejada baseando-se nos critérios de busca apresentados no curso. Em seguida, o grupo 

deverá escolher um método apropriado para a síntese do material idealizado, realizar a 

síntese e tentar identificar o material sintetizado através de difração de raios-x de pó e 

análise elementar (WDS) e, se possível, identificar a propriedade desejada. 
  

6) Critério de avaliação 
  

A nota obtida nos mini-seminários (MS) será utilizada para compor a nota de 

aproveitamento da disciplina, NA.  

  

Se NA ≥ 7,0 , o(a) aluno(a) está dispensado(a) do exame final (Ex) e sua nota final  

NF = NA. 

  

Se NA ≤ 7,0 o(a) aluno(a) obrigatoriamente fará o exame final e sua nota final será 

igual a NF=(NA+Ex)/2 

  

DATA DO EXAME: 09/07/2017 no horário e local das aulas do semestre. 

  



O(a) Aluno(a) será aprovado(a) na disciplina somente se NF ≥ 5,0 e a freqüência às 

aulas for ≥ 75% 

  

No caso de falta na data do seminário, por motivo justificável de acordo com as normas 

da Unicamp, o aluno apresentará o seminário na data do exame final ou em outra data 

combinada em comum acordo entre o docente e o aluno.   

 

 

7) Horário de atendimento 

  
Durante o semestre, será reservado aos alunos um horário de atendimento semanal, 

sempre as segundas-feiras, das 18:00 às 19:00 h, na sala 215 do DEQ (Prédio A6).  


