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ABSTRACT

At the time when the Instituto Militar de Engenharia Graduate Program is tur-
ning 40 years, the Materials Science Graduate Program makes a historic record of 
its activities, bringing the past environment that led the pioneers to taking decision. 
The challenges, the first researches and Program’s trajectory are recounted in this 
article, which also presents the current proposals and a vision of the Program future.

RESuMO

Na ocasião em que a Pós-graduação do Instituto Militar de Engenharia com-
pleta 40 anos, o Programa de Pós-graduação em Ciência dos Materiais do IME faz 
um histórico de suas atividades, resgatando no passado o ambiente que levou os 
pioneiros à tomada de decisão. Os desafios, as primeiras pesquisas e a trajetória 
do Programa são narrados neste artigo, que também apresenta a proposta atual e 
a visão de futuro do Programa.

Keywords: Materials Science Graduate Program History, 40 years of Instituto 
Militar de Engenharia Graduate Program, Current Proposals and the Program Fu-
ture Vision.

INTRODuçãO

Os materiais foram, são e continuarão a ser fundamentais para o desenvol-
vimento da nossa civilização. Tanto é assim que alguns estágios do progresso hu-
mano receberam os nomes de “Idade da Pedra”, “Idade do Bronze” e “Idade do 
Ferro”. Segundo Pereira (2008), foram a construção de moradias, o surgimento 
da agricultura e a descoberta do fogo que marcaram os primórdios da engenharia. 
Ainda de acordo com a autora, após o domínio do fogo, um avanço importante foi o 
desenvolvimento da metalurgia, que desempenhou papel crucial na confecção de 
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armas, ferramentas, e mais tarde, máquinas.
A Ciência dos Materiais está intimamente ligada a campos tradicionais da 

engenharia e da ciência, tais como, física, metalurgia, química, eletricidade e me-
cânica. O que a distingue das demais áreas é a minuciosa investigação de todos 
os parâmetros que determinam as propriedades de um dado material durante sua 
vida útil, isto é, nas fases de extração, fabricação, utilização, e, em muitos casos, 
reciclagem. Neste contexto, a Ciência dos Materiais estuda as inter-relações entre 
os processos de fabricação, a microestrutura e as propriedades mecânicas e físico-
-químicas de um material. Essas correlações constituem seu principal objetivo, pois 
a microestrutura afeta profundamente as propriedades do material e, consequente-
mente, sua aplicabilidade em situações práticas. Esse conhecimento de base cientí-
fica constitui a fundação sobre a qual se ergue a Engenharia de Materiais, esta sim, 
responsável pela transformação desses conhecimentos em tecnologia aplicável a 
todos os segmentos industriais (ASHBY,1992). Este artigo apresenta um histórico 
do curso de Pós-graduação (PG) em Ciência dos Materiais (CM) do Instituto Militar 
de Engenharia (IME), destacando o ambiente e o momento no qual foi criado, ca-
racterizados por uma necessidade cada vez mais premente de o Exército dominar 
os conhecimentos científicos necessários para desenvolver novos materiais, assim 
como formar recursos humanos de alta qualidade; aborda também o importante pa-
pel dos pioneiros nesta nova missão, responsáveis por inserir a PG-CM do IME no 
cenário nacional; além disso, narra a situação atual do Programa e como o mesmo 
evoluiu, atuando de forma dual, nos setores militar e civil, justamente por valorizar 
conhecimentos científicos comuns a aplicações de qualquer natureza.

um Cenário Oportuno 
As raízes da PG-CM estão ligadas ao curso de Engenharia Metalúrgica do IME, 

fundado em 1939 (Brasil, 1939). Nessa época, o Exército Brasileiro estava preocu-
pado com a dificuldade de o Brasil produzir os materiais mais básicos de engenharia, 
necessários não apenas para equipamentos bélicos como também para outros seg-
mentos da indústria, fato este que impedia qualquer intenção brasileira de se tornar 
uma nação industrializada. Decorrem desta preocupação várias ações do IME, inicia-
das na década de 50, no sentido de diminuir a defasagem tecnológica neste setor. O 
Brasil acabara de entrar no período de industrialização e a Engenharia Metalúrgica 
do IME viria a desempenhar um papel de destaque na siderurgia do aço e na produ-
ção de alumínio, setores considerados prioritários pelo Governo Federal. Ao final da 
década de 60, o Brasil já possuía um parque industrial apreciável e os interesses do 
Exército Brasileiro se voltaram para o desenvolvimento de materiais aplicados em 
situações extremas, como é o caso dos materiais de emprego militar. Essa classe de 
materiais compreendia aços de altíssima resistência e o interesse do Exército residia 
no fato de serem fundamentais para o desenvolvimento de carros de combate. Quan-
do estes materiais estão em serviço, propriedades como alta dureza e resistência à 
tração são exigidas para proteção balística. Despontava, então, um cenário muito fa-
vorável à criação de um Programa de PG, pois havia uma demanda tanto do Exército 
quanto das inúmeras indústrias que se estabeleceram à época. Esta demanda era, 
essencialmente, por conhecimentos científicos e tecnológicos necessários ao desen-
volvimento de novos materiais e por recursos humanos altamente qualificados. Este 
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foi o ambiente que levaria o curso de Engenharia Metalúrgica a se transformar em 
Engenharia de Materiais e que forneceria as bases para criação do Programa de PG-
-CM. No entanto, apesar do momento propício, faltava o essencial: reunir um grupo 
de pessoas qualificadas que aceitassem o desafio de criar a infraestrutura laborato-
rial e de pessoal necessárias a um curso de PG. Alguns integrantes do então curso 
de Engenharia Metalúrgica desempenharam um papel fundamental nessa missão.  

Os Pioneiros
O ano era 1964 e o professor Waldimir Pirró e Longo, na condição de chefe de 

departamento (Seção de Ensino, no jargão militar), participava de inúmeras comis-
sões e reuniões na tentativa de convencer os escalões superiores do Exército da 
necessidade de o IME acompanhar a vanguarda do ensino associado à pesquisa 
científica. Para se preparar adequadamente para este desafio, o Prof. Longo - na-
quela época, Capitão do Exército - aceitou o convite do Dr. Robert Ellis Reed-Hill 
para que, sob sua orientação, cursasse o mestrado e o doutorado no Departamento 
de Engenharia e Ciência dos Materiais da Universidade da Flórida, em Gainsville, 
EUA. Após apenas dois anos e oito meses de curso, regressou ao IME e passou 
a ser um dos raros oficiais que possuíam o título de Ph.D. Em conseqüência, além 
das atividades docentes e de pesquisa exercidas na Seção de Ensino de Engenha-
ria Metalúrgica - S/8, passou a atuar intensamente nos trabalhos de implantação da 
Pós-graduação no Instituto, acabando por galgar a posição de Coordenador Geral 
de Pesquisa e Pós-graduação. O TC Dalton Valeriano Alves, chefe da Seção de En-
sino de Engenharia Metalúrgica na ocasião do seu retorno do doutorado, e um dos 
defensores da ideia precursora de reunir ensino tecnológico e pesquisa, uniu es-
forços com o professor Longo para instituir a Pós-graduação em Ciência dos Mate-
riais e o Centro de Pesquisa em Materiais – CPqM, ainda no final de 1970, no IME. 
Cabe lembrar que, na época, o cenário era favorável à criação do curso, visto que, 
em 1969 a PG em Química havia sido implementada no Instituto. Nesta ocasião, o 
Prof. Longo e o TC Valeriano convidaram o Prof. José Roberto da Costa Guimarães 
para auxiliá-los na missão de fortalecer o Programa recém criado e este passou a 
ser o seu Coordenador. O primeiro objetivo a ser alcançado naquele momento era 
reunir um grupo de docentes competentes comprometidos com o ideal de criação 
de um programa pioneiro de cunho científico-tecnológico dentro de uma Institui-
ção de Ensino Superior militar. Para ter sucesso nessa empreitada, os professores 
Longo e José Roberto foram para os Estados Unidos motivar alguns brilhantes e 
jovens doutores a se transferirem para o Rio de Janeiro para dar início a um novo 
projeto profissional e de vida. A partir desse trabalho, surgiu o que ficou conhecido 
como Núcleo Estruturante do Programa, formado pelos professores Waldimir Pirró 
e Longo (University of Florida, 1970), José Roberto da Costa Guimarães (Stanford 
University, 1969), Hans Jürgen Kestenbach (University of Florida, 1971); Krishan 
Kumar Chawla (University of Illinois, 1971); Neelkanth Gurupad Dhere (University 
of Poona, 1965); Ronaldo Sérgio de Biasi (University of Washington, 1971), Robert 
George Stang (Stanford University, 1971); Osório Chagas Meireilles (University of 
New Mexico, 1970). A primeira turma do curso foi matriculada em 1971.  Nessa 
época, o chefe da Seção de Ensino era o TC Hugo Tagnin Neves, que contava com 
os seguintes oficiais professores na sua equipe: Dalmay Ruggeri Wollmann e João 
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Carlos Miguez Suarez. O Prof. Robert J. de Angelis se uniu ao grupo como visitante 
e, em seguida, o Prof. Marc André Meyer se agregou ao núcleo de docentes per-
manentes.

As Primeiras Pesquisas e a Evolução
Desde o início de suas atividades, o Núcleo Estruturante foi de fundamental 

importância para o sucesso e a construção da própria identidade do Programa; jo-
vens cientistas, recém-formados nas melhores universidades do mundo, trazendo 
para o IME pesquisas que tangenciavam a fronteira do conhecimento. Este foi o 
ponto de partida para se obter os recursos financeiros e aprimorar a infra-estrutura 
de pesquisa. O Prof. Kestenbach tornou-se o responsável pelos laboratórios de 
microscopia eletrônica de varredura e de transmissão. O Prof. de Biasi aceitou o 
desafio de criar uma linha de pesquisa em ressonância magnética, chefiando  o 
laboratório de mesmo nome. O laboratório de ensaios mecânicos foi implementado 
sob a liderança do Prof. Longo. Os laboratórios de materiais conjugados, transfor-
mação de fases e filmes finos foram implantados logo em seguida, sob a chefia dos 
professores Chawla, José Roberto  e Dhere, respectivamente. Com as infra-estru-
turas pedagógicas e laboratoriais estabelecidas, os primeiros alunos de mestrado 
do Programa iniciaram seus cursos. Isso ocorreu no 1º período de 1971. A turma 
era formada pelos discentes Hugo Tagnin Neves, João Carlos Miguez Suarez, Dal-
may Ruggeri Wollmann, Renato Lopes Cordeiro, Adolpho Ferreira, Antonio Sergio 
Pizzaro Fragomeni, Fernando Rizzo Assunção, Gloria Regina Pessoa Campello 
Queiroz, Luiz Palermo, Oscar Leonel Nóbrega Telles de Menezes, Roberto Gadelha 
Pinheiro, Ruth de Oliveira Vianna, Therezinha Pereira Arsênio, Tessaleno Campos 
Devezas e Valter Rocha dos Santos. O Programa mantém até hoje contato com al-
guns desses discentes pioneiros, hoje renomados cientistas que ocupam posições 
de destaque em órgãos de governo, universidades e empresas. Já no ano de 1972, 
as primeiras dissertações de mestrado foram defendidas com sucesso. A primeira, 
intitulada “Estrutura e Propriedades de Filmes Finos de CdF”, foi defendida por Ro-
berto Gadelha Pinheiro, sob orientação do Prof. Dhere; a segunda, “Influência de 
Tratamento Termomecânico na Cinética do ‘burst’ ”, foi defendida por Dilmay Rug-
geri Wollmann, que teve como orientador o Prof. José Roberto. No ano seguinte, 
três outras dissertações foram aprovadas: “Estabilização Térmica da Austenita em 
Ligas Fe-Ni-C”; “Variação do Alongamento Uniforme do Aço de Baixo carbono Di- 
namicamente Envelhecido e Condicionado a Work-Softening” e “Ressonância Pa-
ramagnética Eletrônica do Fe3+ em Simetria Tetraédrica no MgO”. A primeira tese 
de doutorado, “Simulação e Análise de Espectros de RPE de Íons Paramagnéticos 
em Simetria Axial em Policristais”, foi defendida em 1981 por José Augusto Mariz 
de Mendonça e orientada pelo Prof. Ronaldo Sérgio de Biasi. Todos esses temas 
de pesquisa constituíam, naquela época, a vanguarda do conhecimento, fruto da 
atuação dos renomados especialistas que foram reunidos para compor os quadros 
do Programa. Durante os anos seguintes, o Programa se consolidou no panorama 
nacional, tendo formado, até o ano de 1991, 82 mestres e 5 doutores (IME, 2011a). 
Nesse mesmo período, o Programa se estabeleceu com uma produção científica 
de nível internacional, o que pode ser atestado pelos mais de 600 artigos publica-
dos em periódicos nacionais e internacionais, e construiu uma infra-estrutura labo-
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ratorial de porte, em função da grande captação de recursos advindos do Exército, 
do Governo Federal e, até mesmo, do exterior, resultado dos convênios e contatos 
estabelecidos pelos docentes. Assim, os laboratórios do Programa passaram tam-
bém a atender e colaborar com os demais Programas do país, de forma que al-
guns deles, como o Laboratório de Microscopia Eletrônica, tornaram-se referência 
nacional na área de materiais. Este trabalho intenso e sincronizado com o próprio 
início da Pós-graduação em Ciência dos Materiais e áreas afins no Brasil permitiu 
ao IME exercer sempre um papel pioneiro no cenário brasileiro, estando os seus 
professores envolvidos até na definição dos termos técnicos da área em língua 
portuguesa. Outra demonstração desse pioneirismo reside no fato de o IME ter sido 
sede do I Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais (1974), do 
I Congresso da Sociedade Brasileira de Vácuo (1980) e do III Simpósio Brasileiro 
de Microscopia Eletrônica e Técnicas Associadas à Pesquisa de Materiais (1992). 
O Programa foi credenciado pelo Conselho Federal de Educação em 1979 e recre-
denciado em 1985 e 1994.

 
Situação atual: O Programa e seus Objetivos
A produção acadêmica do Programa de PG-CM sempre se manteve contínua 

e crescente. Até 2010, foram aprovadas 188 dissertações de mestrado e 56 teses 
de doutorado (IME, 2011b). Em decorrência dos resultados das importantes pes-
quisas realizadas na Área da Engenharia e Ciência dos Materiais, cerca de 1521 
artigos foram publicados em revistas científicas internacionais e nacionais e 432 
trabalhos foram apresentados em congressos no Brasil e no exterior (IME, 2011c). 
A avaliação da CAPES, referente ao triênio 2004-2006, reconheceu o alto nível de 
desempenho do Programa, classificando-o com nota 5 (CAPES, 2011). Esses são 
indicadores importantes, principalmente, quando se leva em conta as adversidades 
enfrentadas pelo Programa ao longo de sua trajetória. A principal delas ocorreu no 
final da década de 80, quando a maior parte dos docentes fundadores do Programa 
migrara para os países desenvolvidos em busca de melhores salários e, principal-
mente, novos desafios. O país passava por uma das maiores crises financeiras de 
sua história, e a ciência/tecnologia (C&T) foi, sem dúvida, uma das primeiras áreas 
do Governo Federal a sentir os efeitos da chamada década perdida. Mesmo com 
estas dificuldades, o Programa renovou seus quadros e, hoje, 11 doutores, com 
formação em engenharia, química e física, compõem o seu núcleo permanente. As 
linhas de pesquisa também foram reestruturadas, em atendimento aos interesses 
do Exército e da sociedade.

O objetivo geral do Programa de PG-CM, em consonância com os objetivos 
do IME, é formar mestres e doutores aptos a participarem do desenvolvimento 
tecnológico do Exército Brasileiro e da sociedade civil. Especificamente, o Progra-
ma visa a formação de pós-graduados habilitados para o exercício de funções e 
atividades no campo da Ciência de Materiais, no que tange à pesquisa científica 
e desenvolvimento de novos materiais. O Exército Brasileiro é diretamente benefi-
ciado pelo Programa através da formação de competências capazes de pesquisar, 
desenvolver e modelar o comportamento de novos materiais. Na medida em que 
a base científica do comportamento dos materiais da aplicação final, toda a socie-
dade brasileira é beneficiária da construção destas competências. Atuando dessa 
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forma, o Programa busca cumprir as metas preconizadas pela Política Nacional de 
Ciência e Tecnologia (Livro Azul, CNCT, 2010), considerando, prioritariamente, as 
diretrizes constantes do Plano Básico de Ciência e Tecnologia (PBCT) do Exército 
Brasileiro (Exército Brasileiro, 2011).

As pesquisas conduzidas no Programa estão distribuídas em duas Áreas de 
Concentração: Propriedades Físicas dos Materiais e Comportamento Mecânico 
dos Materiais. A área Propriedades Físicas dos Materiais estuda as propriedades 
de uma classe de materiais classificados como eletrônicos, enquanto que a área 
Comportamento Mecânico dos Materiais investiga as propriedades de materiais 
metálicos, conjugados/poliméricos e cerâmicos. Essa estrutura define as quatro 
Linhas de Pesquisa do Programa: Materiais Eletrônicos, Materiais  Metálicos, Ma-
teriais Conjugados e Poliméricos e Materiais Cerâmicos. A linha de pesquisa Mate-
riais Eletrônicos tem por objetivo produzir materiais para aplicação em dispositivos 
eletrônicos e correlacionar as propriedades elétricas, óticas e magnéticas desses 
materiais com a sua microestrutura. Projetos vêm sendo desenvolvidos nas áreas 
de filmes finos para células solares, filmes finos para detectores de infravermelho, 
ligas amorfas, cerâmicas varistoras e ressonância magnética em cerâmicos. Mate-
riais Metálicos é a linha que estuda a microestrutura de metais e ligas metálicas e 
sua relação com as propriedades mecânicas. Projetos vêm sendo desenvolvidos 
nas áreas de textura cristalográfica e comportamento anisotrópico de materiais, 
biomateriais e materiais que apresentam alta resistência mecânica e elevada con-
dutividade elétrica. Na linha Materiais Conjugados e Poliméricos, são estudadas as 
propriedades físico-químicas e mecânicas de materiais poliméricos, cimentíceos e 
conjugados. Os projetos em desenvolvimento incluem novas matrizes poliméricas 
e cimentíceas, uso de rejeitos industriais, blindagens balísticas, refratários, con-
tenção de resíduos tóxicos e radiativos, modificação de solos para pavimentação, 
cimentação de poços de petróleo, tubulações compósitas e modelagem molecular 
de polímeros, degradação de polímeros e de compósitos de matriz polimérica, ma-
teriais reforçados por fibras vegetais da Amazônia e biomateriais poliméricos. Mate-
riais Cerâmicos tem por objetivo desenvolver técnicas de preparação de materiais 
cerâmicos e estudar as propriedades mecânicas destes materiais. Projetos envol-
vendo materiais cerâmicos avançados vêm sendo desenvolvidos. Toda a produ-
ção decorrente dessas pesquisas é suportada por uma infraestrutura composta por 
oficinas de apoio, com os respectivos equipamentos necessários à preparação de 
amostras e realização de tratamentos termomecânicos, e 10 laboratórios, a saber: 
Microscopia Eletrônica, Materiais Cerâmicos, Filmes Finos, Difração de Raios X, 
Biomateriais, Ensaios mecânicos, Ressonância Magnética, Materiais Conjugados, 
Metalografia e Ensaios Ambientais em Polímeros.

O público-alvo do programa é formado principalmente por graduados em En-
genharia e Ciências afins, como Física, Química, Matemática e Arquitetura, bem 
como diplomados em outras áreas, comoOdontologia e Medicina, interessados na 
pesquisa e desenvolvimento de materiais. Esse largo espectro de formação decor-
re do caráter eminentemente multidisciplinar da Ciência dos Materiais, das diversas 
aplicabilidades dos materiais e das especializações do corpo docente do Progra-
ma. Para permitir que alunos com as mais diferentes formações acadêmicas pos-
sam efetivamente atuar nestas linhas de pesquisa, a PG-CM possui um conjunto de 



41 1o ao 3o  Quadrimestre de 2010 – 

cadeiras básicas responsáveis por proporcionar os conhecimentos que compõem 
o núcleo desse campo de conhecimento: a íntima relação entre estrutura, proces-
so de fabricação e propriedades dos materiais. As disciplinas que compõem este 
núcleo básico são: Estrutura dos materiais, Propriedades dos materiais, Técnicas 
experimentais em ciência dos materiais, Termodinâmica e Engenharia microestru-
tural. A partir dessas disciplinas básicas, ministradas sempre nos primeiros dois 
períodos do curso, os alunos adquirem os conhecimentos necessários ao posterior 
aprofundamento, seja nas cadeiras comuns às várias linhas de pesquisa ou nas 
específicas de cada linha. Durante todo este processo educacional, o corpo docen-
te busca estimular o trabalho participativo fazendo uso de diversas atividades em 
grupo. A capacidade de comunicação e as habilidades didáticas, por sua vez, são 
estimuladas por meio dos diversos seminários que os alunos são levados a apre-
sentar no decurso das cadeiras. Estes seminários têm ainda a intenção de lançar 
os alunos para um domínio além das fronteiras dos conhecimentos consolidados 
dos livros, através da intensa pesquisa nos periódicos da área. Assim, o aluno é 
levado a descobrir que o conhecimento apresentado nos livros não é mais do que 
um retrato cristalizado e simplificado do consenso científico de uma determinada 
época e que do seu trabalho científico dependerão as futuras construções consen-
suais científicas. Ao chegar à etapa de efetiva realização de pesquisas, é cultivado 
no aluno o rigor científico quanto ao registro, interpretação e representatividade dos 
dados científicos. Por fim, o aluno aprende a fazer o registro formal de seus acha-
dos científicos e, principalmente, da discussão dos seus resultados, por meio da 
confecção de sua tese ou dissertação. Como a construção científica somente tem 
sentido quando comunicada e julgada pela comunidade científica, os alunos são 
estimulados à prática desta comunicação redigindo artigos para periódicos científi-
cos, apresentando seminários de acompanhamento e, por fim, defendendo a tese 
ou a dissertação.

uma Visão de Futuro
O Programa de PG-CM do IME foi um dos primeiros do Brasil, mantendo 

a tradição de pioneirismo que o Exército Brasileiro possui no âmbito do ensino 
da engenharia, desenvolvimento tecnológico e pesquisa científica, principalmente 
nas estratégias de defesa do país. Durante esses quase 40 anos de existência, o 
Programa amadureceu; novas linhas de pesquisa e projetos surgiram em substi-
tuição a outros que foram concluídos ou perderam interesse com o tempo. Esse 
amadurecimento sempre buscou atender às necessidades do Exército, bem como 
permitiu ao Programa alcançar uma posição de destaque no cenário da C&T do 
país, proporcionando total condição de enfrentar os inúmeros desafios que já des-
pontam em um país em pleno crescimento. Esta é, portanto, sua meta: ser pioneiro 
e desempenhar papel de destaque nos vários setores da C&T, contribuindo para o 
desenvolvimento nacional e para a independência tecnológica nas áreas estratégi-
cas do país.
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