
PLANO DE ENSINO 

EMC5732 - CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS 2 

 
PROGRAMA 

1. Tipos de difração e ondas em geral. 

 

2. DIFRAÇÃO:  interferência de duas unidades e difração de N unidades num 

arranjo unidimensional.  Propriedades físicas que podem ser observadas em 

uma dimensão. 

 

3. Elementos de difração em três dimensões e o fator de estrutura. 

 

4. Produção de raios-x; absorção pelo efeito fotoelétrico; absorção de raios-x. 

 

5. Grupos espaciais e o elemento assimétrico. 

 

6. Difração de um pó ( de cristais ). 

 

7. O difractômetro moderno de focalização tipo Bragg-Brentano. 

 

8. Identificação de fases e a Base de Dados ICDD e “software comercial”. 

 

9. Analise quantitativa de fases. 

 

10. Tamanho de partículas e cristais não-perfeitos. 

 

 

AVALIAÇÃO 

 

Duas provas escritas, cada uma contando com peso de 0,4 na nota final. 

Trabalhos com peso de 0,2  na nota final. 

Recuperação: de acordo com o Regulamento da Graduação 
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