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Ementa: 
 
Materiais Elétricos e seus fundamentos teóricos. Classificação dos materiais elétricos: estudo e 
caracterização dos materiais Condutores, materiais Isolantes e materiais Semicondutores. 
Estudo dos conceitos fundamentais para análise e desempenho dos materiais elétricos e 
determinação de suas principais aplicações em engenharia elétrica. Principais Aplicações 
abordadas: estudo dos Fios e Cabos de Energia, Varistores, Dissipadores de Calor, Sensores e 
Transdutores e das principais propriedades Ópticas dos materiais. Problemas e aplicações. 
 
Objetivos: 
 
Apresentar aos alunos os conceitos teóricos fundamentais para classificação, caracterização e 
futuras aplicações dos principais materiais elétricos estudados em Engenharia Elétrica: materiais 
condutores, materiais isolantes e materiais semicondutores. 
Proporcionar aos alunos um estudo das principais aplicações destes materiais em Engenharia 
Habilitar os alunos na escolha do uso de materiais elétricos em engenharia, em função do tipo de 
componente, de seu dimensionamento e das respectivas condições de uso. 
Possibilitar aos alunos justificar a escolha de materiais elétricos numa dada aplicação, utilizando de 
soluções técnicas baseadas em normas técnicas reconhecidas pela ABNT. 
 
Conceitos  
 
• Conhecer os conceitos 

teóricos fundamentais que 
caracterizam os materiais 
elétricos. 

• Utilizar de forma intensiva 
os recursos disponíveis no 
Moodle para apresentação 
dos temas propostos e 
resolução de exercícios 
correspondentes. 

• Relacionar os conceitos 
teóricos adquiridos com as 
principais aplicações 
abordadas em Engenharia 
Elétrica. 

 

Procedimentos e Habilidades  
 
• Revisar conceitos 

estudados em disciplinas 
anteriores que possam 
auxiliar no bom 
aproveitamento do curso. 

• Identificar situações reais 
nas quais o conteúdo da 
disciplina possa ser 
aplicado. 

• Identificar os dados 
necessários para a 
resolução dos problemas 
propostos. 

 

Atitudes e Valores  
 
• Dedicar um tempo extra-

aula para estudo dos 
conceitos teóricos 
abordados e resolução de 
exercícios. 

• Procurar fontes diversas de 
informação, tais como livros 
e artigos técnico-científicos. 

• Cumprir com pontualidade e 
ética as tarefas indicadas 
pelo professor. 

• Valorizar o esforço pessoal 
como técnica de 
aprendizado.  

• Utilizar de forma ética os 
conhecimentos adquiridos 
com o necessário 
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comprometimento 
profissional. 

• Apresentar uma postura 
educada e proativa em sala 
de aula, em trabalhos em 
grupo e no relacionamento 
com o professor. 

 
Conteúdo Programático: 
 
Teoria 
1. Materiais Condutores: 

1.1. Estrutura Físico-atômica dos Materiais/Formação dos sólidos metálicos 
1.2. Defeitos Técnicos/Propriedades Mecânicas e Tratamento Térmico 
1.3. Propriedades Elétricas e Térmicas dos Condutores/Cobre x Aluminio 
1.4. Propriedades e Aplicações das Ligas Metálicas/Condutores de Energia e Resistências 

Elétricas/Ligas a base de Carbono/Materiais Compósitos e aplicações 
2. Materiais Isolantes 

2.1. Propriedades Físico-Atômicas dos Isolantes/Características estruturais/Modelo, 
Polarização, Condutividade elétrica, resistividade elétrica/Aplicações 

2.2. Constante dielétrica, Capacitância, Carga e Campo Elétrico no modelo do isolante 
2.3. Rigidez Dielétrica e propriedades gerais associadas ao tipo de isolante, efeito da 

temperatura e da frequência, efeito da densidade do material na isolação, porosidade 
2.4. Fator de perdas e resistência de fuga do isolante conforme seu modelo elétrico  

3. Materiais Semicondutores: 
3.1. Estrutura Físico-atômica/Semicondutores Intrínsecos  difusão e deriva  

4. Semicondutores Extrínsecos - dopagem e tipo N e P  
4.1. Propriedades, Condutividade e variação com a temperatura 
4.2. Leis das massas, portadores majoritários e minoritários 
4.3. Dispositivos semicondutores Diodos, Transistor, Varicaps, e Aplicações 

 
Laboratório: 
1. Ensaio de resistividade (norma) e procedimentos p/ determinação da resistividade com ponte 

de resistências 
2. Fios e Cabos de energia, características construtivas e elétricas 
3. Varistores, características gerais, funcionamento e aplicações  
4. Dissipadores, tabelas, curvas características, aplicações, resistência térmica e derating 
5. Sensores e Transdutores e suas aplicações: resistivos, indutivos, capacitivos, de Efeito Hall, 

Térmicos, Piezoelétricos 
6. Propriedades Ópticas dos materiais 
 
Metodologia: 
 
Aulas Teóricas: aulas expositivas, com auxílio de transparências ou data-show e resolução de 
exercícios 
Todo conteúdo programático estará disponibilizado na plataforma Moodle 
Aulas Aplicadas: Observação de amostras, Catálogos técnicos, estudo de casos e aplicações 
práticas destinadas à solução de problemas propostos e exercícios. 
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Critério de Avaliação:  
 
Conforme o Regulamento Acadêmico, o processo de avaliação deverá ser constituído de: 
 
MI (média das avaliações intermediárias) 
PAF (avaliação final) 
MF (média final) 
 
Se MI ≥ 7,5 (sete e meio) e frequência  ≥ 75%, o aluno é aprovado na disciplina com MF = MI 
 
Obs.: O aluno poderá efetuar uma Prova Substitutiva com o intuito de substituir a menor nota que 
compõe a Média das Avaliações Intermediárias. 
 
Se 2,0 ≤  MI < 7,5 e frequência ≥  75%, há a obrigatoriedade da realização da PAF. 
Neste caso: MF = (MI + PAF) / 2  
Sendo MF ≥ 6,0 (seis) e frequência ≥ 75%, o aluno é aprovado na disciplina. 
 
Bibliografia Básica: 
 

• BOYLESTADT e NASHELSKY - Dispositivos Eletronicos e Teoria de Circuitos - Ed. 
Pearson, 2004 

• CALLISTER, William D.- Ciencia e Engenharia de Materiais: Uma Introdução, 5a Edição, 
LTC, 2002  

• COTRIM, Ademaro A. M. B. Instalações Elétricas. 5. ed. [rev. e atual.] São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2010. 

 
Bibliografia Complementar: 
 

• Apostila com notas de aulas tanto de teoria como de laboratório 
• CIPELLI e SANDRINI. Teoria e Desenvolvimento de Projetos de Circuitos Eletrônicos. 

2000: Ed. Érica 
• COOMBS - Electronic Instruments Handbook - Mc Graw Hill, 2001 
• MALVINO - Eletronica Vols 1 e 2 - Ed. Mc.Graw Hill 
• SCHMIDT, Walfredo. Materiais Elétricos,Vols 1 e 2, São Paulo: Edgard Blücher, 1979. 
• SMITH, William F. Princípios de Ciências e Engenharia dos Materiais. 1998: McGraw 

Hill. 
• SEDRA e SMITH - Microeletronica - Ed. Makron Books, 2003. 

 
 


