
O Mais Detalhado Banco de Dados 
de Materiais do Mundo

Tudo numa solução sendo a primeira escolha dos engenheiros do mundo inteiro



  Propriedades para 450.000 + materiais

  3.000 + fontes dos dados avançados 

  Metais, polímeros, cerâmicas, compósitos  

  150.000 + curvas de  tensão-deformação

  74 tipos das organizações das Normas

  35.000 + materiais com propriedades cíclicas

  Tabelas de referências cruzadas internacionais

  Interpolação e estimativa de propriedade

  Composição química

  Exportação de dados para Software CAE

  Propriedades físicas e mecânicas

  Identificação dos materiais desconhecidos

  Várias opções de comparação dos  Materiais

  Acompanhamento das atualizações das Normas  e dos  
Materiais

O que contém

Mais de 20 milhões registros de propriedades para mais de 
450.000 materiais metálicos e não metálicos, em 26 idiomas

www.totalmateria.com



Total Metals é de longe o maior banco de dados do mundo para 

propriedades dos materiais metálicos e encontra-se no núcleo da  

Total Materia, servindo como porta de entrada para uma coleção 

inigualável de conjuntos de dados e módulos que servem  

a comunidade global de engenharia.

Componentes

Módulos funcionais com os dados  fornecendo  todos  
resultados finais  numa solução

www.totalmateria.com

PolyPLUS

Extended Range

eXporter

Tracker

Total Metals

Suppliers

SmartComp

DataPLUS Enviro Compliance



THE WORLD ’ S MOS T COMPREHENSI V E M ATERI A L S DATA BA SE PRESENT S

74 países / padrões

450.000 materiais 

20 milhões  de registros de propriedades

  Propriedades para 450.000 + materiais

  3.000 + fontes dos dados avançados 

  Metais, polímeros, cerâmica, compósitos

  150.000 + curvas de  tensão-deformação

  74 tipos das organizações das Normas

  35.000 + materiais com propriedades cíclicas

  Tabelas de referências cruzadas internacionais

  Interpolação e estimativa de propriedade

  Composição química

  Exportação de dados para Software CAE

  Propriedades físicas e mecânicas

  Identificação dos materiais desconhecidos

  Várias opções de comparação dos Materiais

  Acompanhamento das atualizações das Normas   
e dos Materiais

Total Materia é o banco de dados mais abrangente do mundo viabilizando  
um acesso relâmpago rápido às propriedades dos mais de  

450.000 metais, polímeros, cerâmicas e compósitos.

www.totalmateria.com
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Total Materia  oferece uma gama de 
pacotes cuidadosamente criados para 
fornecer uma solução ideal para todos 
possíveis materiais requisitados. 

Total Materia pode ser acessada através 
de uma gama de vários produtos, 

começando com a versão desktop para 
um único usuário, flexível edição Web 
para um usuário, multiusuários para 

empresas de pequeno e grande porte e 
as soluções corporativas para empresas 

internacionais.

Pacotes e produtos

WEB EDITION

E D I Ç Õ E S  D O  P R O D U T O

Última parada de todos os dados das propriedades dos materiais

Total Materia tem um pacote e opção de licenciamento adequada para 
atender todas necessidades dos consultores, empresas de pequeno  

e médio porte até maiores organizações multinacionais.

O banco de dados completo da Total Materia Total abrange propriedades das 
ligas de 74 países/normas e inclui mais de 20.000.000 de propriedades de mais 
de 450.000 – ligas de aço, ferro, alumínio, titânio, cobre, magnésio, estanho, 
zinco, chumbo, níquel, cobalto e muito mais. 

Componentes

PACOTES COMPONENTES

ESSENTIALS PREMIUM

ESSENTIALS BASIC

EXTENDED
RANGE

TOTAL
METALS

POLYPLUS EXPORTER DATAPLUS ENVIRO SMART
COMP

TRACKER SUPPLIERS

INSPECT BASIC

ESSENTIALS ULTRA

INSPECT PREMIUM

INSPECT ULTRA

DESIGN PREMIUM

DESIGN BASIC

DESIGN ULTRA

POWERPACK PREMIUM

POWERPACK BASIC

POWERPACK ULTRA

ADD THE COMPLIANCE MODULE FOR ANY PREMIUM OR ULTRA NETWORK EDITION!
Compliance is not available with Basic or Single User options

Total Metals

PolyPLUS

Extended Range

DataPLUS

Enviro

Compliance

Suppliers

SmartComp

eXporter

Tracker

O banco de dados de Metais mais abragente  do mundo

Dados proprietários de milhares de materiais não-metálicos

Inigualável recurso de propriedades dos materiais para cálculos avançados

Informações dos materiais de solda, lubrificantes, tribologia, dimensões 
e revestimentos

Módulo complementar fornecendo dados de corrosão, irradiação, intemperismo 
e as informações do envelhecimento

Módulo de regulamentos globais para materiais e substâncias

Diretório das fontes  dos materiais e o meio de busca

Identificação imediata do material desconhecido

Conectando a fonte de dados com o software CAE

Rastreabilidade das atualizações dos padrões e dos materiais



A DATA BA SE DOS M ATERI A IS M A IS A BR A NGENTE DO MUNDO A PRESENTA

O banco de dados de Metais mais abragente  do mundo

Total Metals, a maior base de dados do mundo de propriedades dos materiais metálicos,  
integra-se nos produtos da Total Materia de forma a servir como porta de  

entrada para uma colecção inigualável de base de dados e módulos

www.totalmateria.com

O Desafio
 k Procura encontrar materiais 
equivalentes de materiais 
desconhecidos e comparando com 
alternativas lado a lado

 k Procura por materiais do mundo inteiro, 
especificamente pela sua composição 
quimica ou propriedades mecânicas

 k Decifra as especificações dos materiais 
e de forma a encontrar a correcta 
categoria para uma aplicação especifica

 k Procura por dados precisos de 
propriedades mecânicas, fisicas e 
outros, que sejam fáceis de encontrar 
e fidedignos, para várias condições de 
temperatura

A Solução
 O maior recurso de propriedades de metais disponível para 

atividades básicas e complexas de engenharia

 Tabelas de referências cruzadas internacionais de 74 
países, dando assistência final na identificação de materiais 
semelhantes e equivalentes

 Dados padronizados complementados com milhares de materiais 
proprietários e outras fontes, fornecendo a solução completa

Os Beneficios
 k Óptima poupança de tempo

 k Aumenta a precisão e a confiança

 k Plataforma comum para repetição de resultados para toda  
a organização

15 milhões  de registros  
de propriedades 350.000 materiais 74 países / padrões
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Focando-se em fornecer dados sobre as propriedades dos metais,  
Total Metals oferece 15 milhões de registros de propriedades para  

mais de 350.000 materiais de 74 países\padrões.

Catalogos Técnicos

Mais de
350.000 materiais

74 países
(padrões)

Referências Cruzadas

Comparar

Padrões

Folhas de dados 
de proprietários

Dados experimentais

Imagens Metalográficas

Composição quimica

Propriedades mecânicas

Propriedades fisicas

Tratamento térmico

Propriedades magnéticas

Dados de maquinabilidade

O banco de dados de Metais mais abragente  do mundo

A maior base de dados de alta qualidade 
Total Metals oferece desde composições quimicas, tabelas de referências cruzadas,  
propriedades mecânicas e fisicas de uma sala a subzero e a elevadas temperaturas,  
até informação adicional como diagramas de tratamentos térmicos, metalografia e  
maquinabilidade, com a maior qualidade sendo a mais fidedigna e única base de dados 
certificada do seu genero.

A mais rápida e poderosa referência-cruzada 
A mais abrangente tabela de referências cruzadas com mais de 15 milhões registros  
de materiais equivalentes do mundo inteiro, é sistematizada usando classificações  
de similaridade. Em adição, o algoritmo patenteado, SmartCross2, permite identificar  
materiais desconhecidos usando composições e propriedades mecânicas similares.

Desenvolvimento incomparavel & suporte ao usuário 
As informações das propriedades e dos materiais da Total Metals são actualizadas todos os 
meses de forma a que o usuário esteja sempre actualizado com o padrão de desenvolvim-
ento mais recente, tal como as bases de dados, novos algoritmos e novos softwares. A base 
de dados da Total Materia é totalmente sustentada por uma equipa dedicada de especial-
istas com mais de 300 anos de experiência industrial que fornecem suporte técnico sem 
qualquer custo para todos os usuários.
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A DATA BA SE DOS M ATERI A IS M A IS A BR A NGENTE DO MUNDO A PRESENTA

Dados proprietários de milhares de materiais não-metálico

PolyPLUS é uma base de dados de propriedades de materiais não metálicos  
usada para milhões de plásticos, cerâmicos e compósitos

PolyPLUS

O Desafio
 k Procura por padrões e dados de 
propriedades de materiais para polimeros, 
cerâmicos e compósitos

 k Comparação simultanea de diferentes 
tipos de materiais metálicos e não 
metálicos de forma a encontrar as 
melhores soluções

 k Raras fontes de informação de avançadas 
propriedades para cálculos FEA/CAE 
incluem dados de fadiga  
e tensão-deformação Os Beneficios

 k Recursos para todas as propriedades de materiais necessários

 k Novas oportunidades comparando a performance de diversos 
materiais

A Solução
 Propriedades de materiais não-metálicos para dezenas de 

milhares de materiais plásticos, cerâmicos e compósitos

 Contendo milhares de materiais padrão e proprietários 

 Fácil procura das propriedades avançadas dos  
não-metálicos incluindo curvas tensão deformação   
e propriedades cíclicas

Polímeros CompósitosCerâmica Fibra Cimento Espuma Honeycombs Madeira
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Dados de composição

Propriedades mecânicas

Propriedades fisicas

Propriedades térmicas

Propriedades electricas

Informação de manufactura

Diagramas tensão-deformação

Materiais Padrão

Folhas de dados 
dos Produtores

Dados das Experiências

Polímeros

Cerâmica

Compósitos

Fibra

Cimento

Espuma

Honeycombs

Madeira

Integrada com a base de dados Total Metals que contém mais de 
350.000 ligas metálicas, PolyPLUS permite que a Total Materia  

seja usada como uma verdadeira solução para  
as necessidades do usuário. 

Dados proprietários de milhares de materiais não-metálicos

Último recurso para todas as propriedades dos materiais necessárias  
Combinado o PolyPLUS com a base de dados de propriedades dos metais mais abrangente 
do mundo, é possivel ter todos os beneficios da base de dados para metais não metálicos, 
Total Metals, incluindo informação sobre propriedades para mais de um milhão de materiais 
plásticos, cerâmicos e compósitos.  

Dados de propriedades avançadas para não metais  
Da mesma forma que existe uma colecção avançada de dados de propriedades de  
materiais metálicos, Extended Range também oferece uma abrangente base de dados  
de curvas tensão-deformação e fadiga para não metais.

Desenvolvimento inigualável e actualizações 
Através da nossa dedicada equipa da PolyPLUS, novos dados e actualizações são feitas 
todos os meses uma vez que a nossa lista de não metais tem vindo a crescer rapidamente, 
tornado-se um recurso indispensavél para a comunidade de engenheiros.  



Inigualável recurso de propriedades dos materiais para cálculos avançados

A DATA BA SE DOS M ATERI A IS M A IS A BR A NGENTE DO MUNDO A PRESENTA

www.totalmateria.com

Extended Range oferece uma coleção exclusiva de Propriedades  
avançadas para uso em atividades críticas do projeto

O Desafio
 k Procura por dados essenciais de 
materiais para cálculos avançados 
de engenharia, para os softwares de 
engenharia assistida por computador 
(CAE) e para análises de elementos 
finitos (FEA)

 k Obtem curvas de tensão-deformação 
para várias temperaturas e diferentes 
taxas de deformação

 k Compara propriedades de fadiga 
de diferentes origens de materiais, 
como por exemplo, dos continentes 
Americano, Europeu e Asiático

A Solução
 Oferece uma coleção exclusiva de Propriedades avançadas 

para uso em atividades de concepção crítica

 Extremamente eficiente na demorada tarefa de encontrar 
informações confiáveis de propriedades dos  materiais para 
cálculos avançados

 Metodologia de aquisição de dados proprietários  
para dados experimentais de mais de 3.000 documentos  
e referências 

Os Beneficios
 k Evita custos e potenciais erros

 k Abre novas oportunidades para uma melhor optimização  
e custo efectivo de produção

 k Desenvolvimento preciso e eficiente através de todo  
o processo de cadeia

Diagramas  
tensão-deformação

Curvas  
de formabilidade

Dados  
de fadiga

Dados  
de deformação
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Extended Range oferece uma coleção exclusiva de Propriedades  
avançadas para uso em atividades críticas do projeto

A base de dados Total Materiá s Extended Range, oferece um recurso inigualável das 
propriedades dos materiais para análises e cálculos avançados estruturais e térmicos: 

curvas tensão-deformação, diagramas de formabilidade, dados de fadiga e mais.

Tabelas

Estimativas

Gráficos

Comparação 
de materiais

Literatura 
de referência

Exportar para CAE

Dados 
de deformação

Dados de fadiga

Diagramas 
tensão-deformação

Curvas de formabilidade

Fractura mecânica

Dados de teste 
de propriedades

Papeis de 
pesquisa técnica

Dados 
experimentais

Inigualável recurso de propriedades dos materiais para cálculos avançados

Milhares de curvas tensão-deformação 
Colecção única de mais de 150.000 curvas de tensão-deformação para cálculos na zona 
plástica, abrangem mais de 50.000 materiais com vários tratamentos térmicos, várias 
temperaturas de trabalho e várias taxas de deformação desde quasiestático até 1.000 
1/s. Tanto a curva real como a curva teórica de tensão são dadas, com a possibilidade de 
interpolação para fornecer temperaturas e taxas de deformação.  

A maior colecção de propriedades ciclicas 
A maior base de dados dos parâmetros de vida de tensões e deformações para mais de 35.000 
materiais, diagramas e-N and S -N para várias condições de tratamentos térmicos e cargas.

Metodologia para estimar propriedades 
Extended Range, baseada em tabelas de referência cruzada e propriedades equivalentes de 
materiais da Total Materia, fornece estimativas de curvas tensão-deformação para  90.000 
materiais adicionais e propriedades ciclicas para outros 80.000 materiais. Apesar das 
estimativas não mudarem completamente os dados experimentais, eles fornecem um ponto 
de partida para pesquisas e cálculos.

Mais propriedades avançadas para produção e simulação 
Forma limites e altas curvas de deformação, para uma dada escala de temperaturas para 
simulações de forjamento, desenhos e outras operações de formação. Fractura mecânica 
K1C, KC, crescimento de rugas e a lei de Paris são parâmetros apresentados com o gráfico 
correspondente do crescimento de rugas. Os dados de deformação incluem as tensões e a 
força de rotura a diferentes temperaturas com os parâmetros de cálculo de Larson-Miller e 
o restante tempo de vida do componente.
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DataPLUS
A DATA BA SE DOS M ATERI A IS M A IS A BR A NGENTE DO MUNDO A PRESENTA

Informações dos materiais de solda, lubrificantes, tribologia, dimensões e revestimentos

Os Desafios
 k Compreender atuação da corrosão  
nos materiais em aplicações reais

 k Uma visão unificada das propriedades  
dos materiais e dos dados dimensionais

 k Encontrar revestimentos e as suas 
propriedades relacionadas aos materiais  
numa única plataforma unificada

 k Interligação entre o departamento  
de compras e da engenharia evitando 
possíveis erros Os benefícios

 k Proporciona seleções mais precisas dos materiais

 k Fornece uma visão do comportamento do material em condições reais

 k Amplia o leque para encontrar um grande volume das propriedades 
dos materiais

DataPLUS é um módulo complementar proporcionando subconjuntos de dados incluindo 
várias informações, tais como: lubrificantes e refrigerantes, dimensões e tolerâncias  
dos materiais, revestimentos para milhares dos materiais metálicos e não metálicos

A solução
 DataPLUS abrange uma vasta gama das informações nos seus  

5 conjuntos de dados sub atuando como um importante recurso 
adicional para o processo de seleção de materiais

 Completamente integrado, DataPLUS conecta perfeitamente outras 
informações importantes, tais como composição química, tabelas  
de materiais equivalentes, propriedades mecânicas e físicas,  
o que resulta na visualização fácil criando uma imagem bem maior

Dimensões RevestimentosJuntas Lubrificantes Tribologia



www.totalmateria.com

Informações dos materiais de solda, lubrificantes, tribologia, dimensões e revestimentos

Normas

Folhas de dados 
proprietários

Dados 
experimentais

Catálogos 
técnicos

Juntas
•

•
•

Propriedades dos materiais de solda
Propriedades dos dados consumíveis

Seletor da condição de solda

Lubrificantes
•
•
•

Viscosidade cinemática
Ponto de fulgor
Índice de viscosidade

Tribologia
•
•
•

Tensão de esfoliamento
Taxa de perda de peso
Coeficiente de atrito

Dimensões
•
•
•

Diâmetros e espessuras
Tolerâncias admissíveis
Dimensões especificadas

Revestimentos
•

•
•

Massas e espessuras
Dureza

Coeficiente de atrito

Em conjunto com os principais módulos Total Metals e o PolyPLUS, a DataPLUS 
fornece e complementa as decisões chaves na aplicação industrial, auxiliando uma 

tomada das decisões precisas e consideráveis relativas à seleção dos materiais.

Informações da soldagem dos materiais globais e consumíveis 
Para encontrar informações de solda, tais como propriedades mecânicas na junção, 
informações para milhares de combinações de materiais, propriedades do material, 
características de consumíveis e referências relacionadas a metodologias de soldagem.

Encontrar em segundos as informações de dimensão e da tolerância 
Para interligar os departamentos de engenharia e o de compras, os conjuntos das  
dimensões e das tolerâncias viabilizam encontrar informações relativas às específicas  
medidas dos materiais, suas variações permitidas juntamente com as informações úteis 
sobre diversos pacotes.

Pesquisando informações sobre os revestimentos para compreeender 
o desempenho 
Estão disponíveis centenas das denominações dos revestimentos com as dimensões  
e as propriedades para ajudar nas decisões precisas, relativas ao desempenho e a seleção 
do revestimento. Usando uma busca simples, encontram-se propriedades tais como 
dimensões, temperatura máxima, dureza e muito mais.

Materiais lubrificantes e dados tribológicos para milhares dos materiais 
Faça escolha certa dos lubrificantes e refrigerantes adequados reduzindo assim os custos 
e otimizando a vida do material. Em combinação com os dados tribológicos descobre 
se um quadro completo da superfície. Encontre dados tribológicos dos materiais para 
compreender o atrito e o desgaste dos milhares de materiais internacionais. Usando 
lubrificante correto e selecionando o líquido de arrefecimento adequado evitará o desgaste 
e a desnecessária perda de força.
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Enviro
A DATA BA SE DOS M ATERI A IS M A IS A BR A NGENTE DO MUNDO A PRESENTA

Módulo complementar fornecendo dados de corrosão, irradiação, intemperismo e as informações do envelhecimento

Os Desafios
 k Riscos e possíveis falhas catastróficas  
na exploração

 k Prevendo a vida do produto sob uma gama  
de influências decorrentes de efeitos externos

 k Desafios cada vez maiores na escolha  
de qualidade e desempenho durante a vida 
útil do produto

 k Apoio à inovação auxiliando nas decisões  
de escolha da seleção dos materiais

Os benefícios
 k Reduzindo os riscos e aumentando a segurança na escolha do material

 k Elevado nível de prevenção de falha do material durante a vida do produto

 k Maior conhecimento do projeto-chave e a melhor seleção de materiais

Enviro é um módulo adicional, fornecendo dados de corrosão, irradiação,  
intemperismo e envelhecimento para milhares de materiais metálicos e não metálicos

A solução
 Enviro contém quatro conjuntos de dados complementares 

proporcionando ainda mais abrangência e a profundidade nas 
informações fornecidas na plataforma totalmente integrada da 
Total  Materia

 Contém corrosão, resistência às intempéries, irradiação e 
diferentes tipos de efeitos de envelhecimento. Enviro fornece 
uma fonte chave de informação para projetar, fabricar e vender 
produtos de maior qualidade e longevidade para o mercado

Corrosão Intempéries Envelhecimento Radiação
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Módulo complementar fornecendo dados de corrosão, irradiação, intemperismo e as informações do envelhecimento

Módulo complementar fornecendo dados de corrosão, irradiação, intemperismo e as informações do envelhecimento

Radiação

Tempo de exposição
Dosagem de radiaçao
Enchaço, fluência, fragilização

Envelhecimento

Tempo-temperatura (t-T)
Degradação nos fluídos
Efeito dos raios UV no envelhecimento

Intempéries
Radiação Solar
Exposição a poluentes
Presença de humidade

Corrosão
Thousands of media
Temp related data
PREN, pitting, resistance

Em sinergia com o  principal banco de dados, Total de Metals e o módulo PolyPLUS, Enviro 
auxilia nas decisões de aplicação do material, fornecendo uma compreensão abrangente 

do comportamento do material sob a influência de diferentes condições de aplicação.

Informações da resistência às intempéries e à exposição ambiental 
Tipicamente associados com os polímeros, informações intempéries fornecem informações 
importante tais como exposição solar, umidade, calor, poluentes, água salina e até o ataque 
microbiano para milhares de materiais. Ajuda a abordar questões de integridade do material  
evitando alterações do processo químico, enfraquecimento das propriedades do material e 
questões estéticas, tais como a coloração.

Efeito de envelhecimento e suas propriedades relativas 
Fornecendo dados de efeitos e propriedades relacionadas ao envelhecimento (tempo)  em 
uma combinação de um ou mais fatores adicionais que causam uma degradação geral 
da integridade do material e pode, portanto, ter um sério impacto sobre a aplicação dos 
materiais a longo prazo. Fatores adicionais em combinação com tempo são efeitos têrmicos, 
químicos e de intemperismo.

Influência de irradiação no comportamento do material 
O conjunto  chave  para a indústria nuclear são os  dados de irradiação que fornecem uma 
clara relação entre o tempo de exposição, dose de radiação e os subsequentes efeitos 
sobre as propriedades do material. Irradiação dos materiais pode causar potenciais falhas 
catastróficas tais como inchaço, fluência e a fragilização dos materiais expostos em geral.

Dados de corrosão para milhares de materiais 
Localizar informações dos graus de corrosão e da resistência à corrosão em ambientes 
diversificados e numa variedade das condições de temperatura. Dados de corrosão, 
incluindo meio, temperatura, tempo de exposição e tipo de corrosão são perfeitamente 
integrados com as propriedades mecânicas e físicas, proporcionando uma plataforma 
unificada para a seleção de materiais.



www.totalmateria.com

Compliance
A DATA BA SE DOS M ATERI A IS M A IS A BR A NGENTE DO MUNDO A PRESENTA

Módulo de regulamentos globais para materiais e substâncias

Os Desafios
 k Penalidades de alto custo e exclusão do 
mercado devido não-conformidade

 k Decifrar complexas e diverisificadas regras  
nos diferentes países e regiões

 k Ficar atualizado sempre com as mudanças  
das regras e regulamentos

 k Enorme tempo e esforço necessários para 
coletar informações e aplicá-las na linha  
de produtos

Os benefícios
 k Garantir seu negócio, reduzindo o risco de não-conformidade

 k Adicionar nova dimensão aos processos de seleção de materiais

 k Grande economia de tempo com a análise de conformidade e a devida 
busca de informações

O módulo Compliance fornece uma única fonte de informações sobre  
regulamentos globais para materiais e substâncias

A solução
 O módulo Compliance oferece uma visão global das normas 

atualizadas para materiais e substâncias, possibilitando que as 
empresas mantenham o ritmo com a crescente pressão para 
cumprirem obrigações legais relacionadas com seus produtos, 
componentes e os materiais que usam.

 O módulo Compliance ajuda numa variedade de tarefas complexas, 
tais como o design e o lançamento de um novo produto, na 
conversão da carteira existente para atender diretrizes regulatórias, 
aprovação dos fornecedores, controle de materiais e muito mais

Inventários de  
produtos químicos

Identificação  
de perigo

Regulamentos  
de transporte

Substâncias
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Módulo de regulamentos globais para materiais e substâncias

Inventários de
produtos químicos

- diretrizes REACH
- Específicos regulamentos 
  da UE
- Inventários 
  internacionais
- Regulamentos 
  federais e estaduais

Regulamentos
de transporte

Identificação
de perigo

Substâncias

Compliance

Critérios gerais

Total Metals

PolyPLUS

- Sistema de 
  harmonização 
  global (GHS)
- Classificação, 
  rotulagem e embalagem 
- OSHA HCS 

- RoHS
- Biocompatibilidade
- Contato com alimentos
- Resistência microbiológica

- Números CAS/EC/MITI 
- Identificadores de substâncias
- Perigo de substância 
- Listas de inventário

- Números de 
  identificação UN
- Classes de risco 
  de transporte
- Perigos para o 
  ambiente

Esse módulo contém listas de inventário, identificação de perigo, informações de transporte 
e muito mais para milhares de materiais. O módulo Compliance inclui regulamentos nacionais 
e internacionais, tais como o REACH e RoHS, dos Estados Unidos, Japão, China e Rússia, bem 
como regulamentações especiais para indústria de alimentos, água e saneamento, tudo isso 

de forma integrada e pesquisável com as informações das propriedades do material.

Rápida avaliação dos materiais adequados para uma cadeia de 
suprimento internacional 
Como o Compliance abrange normas nacionais e internacionais, é possível avaliar rapidamente 
um produto globalmente criado que, por exemplo, pode ter sido projetado nos Estados 
Unidos, com componentes do Japão e fabricado na China, utilizando matérias-primas  
e substâncias locais, que eventualmente será exportado para os EU.

Empresa centralizada, fonte das informações do compliance atualizado 
Se o objetivo é avaliar novos materiais no projeto conceitual, rever o custo dos materiais para 
os produtos existentes, testar um novo componente no laboratório, compilar documentos,  
ou avaliar um novo fornecedor, o módulo Compliance fornece acesso rápido e simples das  
informações centralizadas, unificadas e atualizadas, eliminando assim erros durante todo  
o fluxo de trabalho.

Novo nível da integrabilidade 
Em combinação com um vasto recurso das propriedades básicas e avançadas dos 
materiais, informações de conformidade, conformidade de substâncias, todos regulamentos 
internacionais podem ser, prontamente, exportados para o sistema TI da empresa tais 
como Gerenciamento de ciclo de vida do produto e planejamento de recursos empresariais, 
permitindo grande economia e aumentando o fluxo das informações.
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Identificação imediata do material desconhecido

1 2 3PA SSO PA SSO PA SSO

Muito tempo e grandes custos são poupados através da identificação de materiais a altas 
velocidades; forte emprego de funções de qualidade desde a garantia do vendedor até aos testes 

de materiais; bom raciocinio ajuda a tomar as melhores decisões e mais rápido.

SmartComp, módulo da Total Materia permite a identificação de metais através da composição quimica 
obtida do espectrômetro ou outra fonte de análise.

www.totalmateria.com

Algoritmo próprio do Total Materia 
encontra correspondências 
adequadas em segundos!

Visualiza e compara  dados dos 
materiais  aproveitando o poder 

completo do Total Metals

Depois de obtê-lo do instrumento  
de medição, testes ou documentos

Revisão de materiais, 
propriedades e muito mais

Obtem os resultados 
instantâneos

Inserir composição química  
de um material desconhecido
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Usando um algoritmo patenteado, SmartComp consegue eliminar um enorme 
tempo de pesquisa e aumenta as atividades de inspecção e a eficiência de 
laboratórios uma vez que permite ao usuário identificar materiais, detalhar 

propriedades, referências cruzadas e comparações equivalentes. 

Propriedades 
detalhadas 

dos materiais

Referências Cruzadas 
dos Materiais

Análise quimica

Total Metals

Lista de possiveis 
materiais 

compativeis

Módulo Expert

Identificação imediata do material desconhecido

Raciocinio especialista através de tecnologia patenteada 
SmartComp, feito para “pensar” como um especialista faz em segundos o que uma 
pessoa demoraria a fazer, com pesquisa manual, em muito tempo. Usando um algoritmo 
patenteado, assegura que certos problemas como elementos armadilhados, impurezas 
ou oligoelementos não se intrometam no processo de identificação, focando-se assim nos 
elementos mais importantes para o usuário.

Alimentado pela maior base de dados de metais 
Mesmo o melhor especialista não conseguiria fazer o que o SmartComp faz com os dados 
mais diversificados existentes em livros. O SmartComp está integrado no Total Materia 
Database, tendo-se assim a possibilidade de comparar as análises quimicas introduzidas 
com os dados de composição de mais de 350.000 materiais, assegurando encontrar um 
material muito facilmente.  

Opções avançadas de identificação 
Em adição ao modo padrão de identificação, o modo avançado Expert, oferece a 
possibilidade de definir a importância relativa de cada liga para depois obter outras ligas 
compativeis que podem ser mais apropriadas para o problema em questão. Outro módulo, 
Reference Materials, facilita a procura de materiais para calibração de espectrômetros. 

Para além da identificação 
Identificar materiais compativeis pode ser só uma parte do Total Materia. Este também  
permite acesso directo da lista de propriedades dos materiais compativeis para depois 
fornecer a possibilidade de comparações mais detalhadas para o melhor material a usar 
e as suas propriedades  incluindo a opção de comparações lado a lado combinando com 
a comparação de composições quimicas com propriedades mecânicas usando tabelas de 
referências cruzadas e o módulo SmartCross2. 
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Conectando a fonte de dados com o software CAE

eXporter foi feito para preencher a lacuna entre as fontes  
de dados e a engenharia assistida por computador (CAE). 

www.totalmateria.com

ANSYS
HyperWorks

SolidWorks

Solid Edge
Abaqus

XM
L

ESI

XL
S

O Desafio
 k Procurando por dados avançados de 
propriedades para cálculos lineares e 
não lineares CAE de forma a usar um 
formato solucionador

 k Importação de dados através de fontes 
para o software CAE sem a necessidade 
de processar dados adicionais, copiar, 
colar e redigitar

 k A obtenção de dados fidedignos para 
as propriedades dos materiais evita 
perigosos erros de custo elevado

 k Realização de várias repetíveis tarefas 
no design dos  projetos da forma mais 
eficiente possível

Os Beneficios
 k Enorme tempo poupado uma vez que liberta o usuário de ter 
que voltar a escrever

 k Aumenta a precisão através da eliminação de erros de dados

 k Fluxo de aquisição de dados sistematizados e simplificados

A Solução
 Exportar uma rica fonte de dados para uso em múltiplas 

atividades para design,  começando com as propriedades 
mecânicas  até as curvas tensão-deformação

 Processo de 3 simples passos para seleção, verificação e 
importação dos dados para uma ampla gama formatos CAE

 Rápida e precisa transferência de dados sem a necessidade 
de redigitar ou processar novamente os dados
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Conectando a fonte de dados com o software CAE

Propriedades mecânicas

Propriedades fisicas

Tensão-deformação

Dados de fadiga

Total Metals

Extended Range

PolyPLUS

Selecção de 
propriedades

Passo 1

Selecção 
do formato

Passo 2

Exportar 
para CAE

Passo 3

Propriedades mecânicas

Propriedades fisicas

ANSYS
HyperWorks

SolidWorks

Solid Edge
Abaqus

XM
L

ESI

XL
S

Queira o usuário mover dados da Total Materia directamente para o 
software CAE ou simplesmente exportar em excell ou .xml,  

eXporter fornece todas as funcionalidades necessárias.  
Em 3 simples passos, o eXporter fornece multiplos formatos de dados 

exportados em poucos segundos.

Observação: Permitido um máximo de 100  exportações  de conjunto de dados por licença simultânea enquanto durar  a  assinatura.  
Todas as exportações anteriores estão disponíveis a qualquer momento e re-utilizáveis  inúmeras  vezes enquanto durar a  assinatura.

Exporte do último recurso 
Total Materia oferece o maior recurso de propriedades de materiais de todo o mundo sendo 
que agora é possivel seleccionar dados de uma colecção com mais de 450.000 materiais  
e 20 milhões de propriedades para depois exportar e usar no passo seguinte do processo  
de produção.

Abrangente escolha de formatos de software CAE  
eXporter pode ser usado para exportar dados criticos de materiais para cálculos avançados  
tais como, propriedades mecânicas, fisicas, dados ciclicos e de tensão-deformação num 
grande número de formatos compativeis com o software CAE. Desde xml até ao simples xls, 
eXporter faz a transição dos dados da fonte de forma rápida e facil.

Integração dos módulos da Total Materia 
Aumentando a potencialidade do eXporter, os dados da Total Metals e da Extended Range 
podem ser usados para obter propriedades de interesse. Com acesso total à maior e  
internacional tabela de referências cruzadas e comparando funcionalidades, o poder da 
Total Materia pode ser utilizado para assegurar que a selecção dos dados a exportar são 
apoiadas por decisões fundamentadas.
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Nunca tinha aumentado tanto a mudança dos padrões internacionais ou as especificações do 
produtores como hoje em dia, Tracker é a resposta da Total Materia para as necessidades  

de rastreamento dessas mudanças.

Rastreabilidade das atualizações dos padrões e dos materiais

www.totalmateria.com

Fornecendo um serviço de notificações mensais, Tracker permite não  
só actualizar importantes materiais como ainda fornece informação 

sobre o que foi modificado tenham sido actualizados os dados  
das propriedades importantes ou tenham sido adicionadas  

base de dados completamente novas.

Total Metals

Extended Range

PolyPLUS

Actualizações mensais 
da Total Materia

Actualizações 
de materiais

Actualizações 
da versão padrão

Actualizado 
ou novas propriedades

Actualizações 
de produtores

Favoritos 
de rastreamento

Material Rastreamento dos favoritosPadrão Fornecedor

O Desafio
 k Assegurar que as últimas atualizações 
das informações disponíveis sejam 
usadas no trabalho

 k Fornece informação de confiança, 
precisa e rastreável para outras áreas  
do trabalho

 k Mantendo-se sempre actualizado apesar 
das mudanças de materiais, padrões  
e especificações

 k Contribuindo para a empresa com as 
melhores praticas relacionadas com 
a informação utilizada,  gestão de 
configuração e com todo o processo de 
qualidade

A Solução
 Certificar-se de que os dados a serem usados são as informações 

mais atualizada e, portanto, mais confiáveis disponíveis

 Veja o que exatamente foi alterado dentro do banco de dados e 
quando as versões das atualizações padrão foram alteradas para 
dados de propriedade

 Acompanhar materiais preferidos e suas alterações de acordo 
com as necessidades específicas de engenharia

Os Beneficios
 k Confiança de que as informações usadas são precisas  
e actualizadas

 k Evita custos desnecessários para aquisições padrão

 k Conduz uma excelente empresa através do uso de um fluxo 
de informação optimizada
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Diretório das fontes  dos materiais e o meio de busca

O módulo Suppliers em sinergia com o módulo Total Metals fornece uma ligação precisa  
entre especificações dos materiais e os fornecedores de todo o mundo.

Fornecedores
alternativos

Fornecedores
directos

Padrões
Números de padrões

Grupo de aços
Tratamento térmico

Materiais
alternativos

Propriedades
mecânicas

Similaridade

Composição
quimica

Referência cruzada

Total Metals

2

1

Suppliers permite uma ligação directa entre materiais de interesse  
e fornecedores de todo o globo, para além de que aumenta  

a comunicação e é um ponto de partida para  
toda a aquisição do processo.

Fornecedores alternativosFornecedores diretos Referências cruzadas

O Desafio
 k Procura por fornecedores através  
de uma lista de materiais

 k Lida com a volatilidade dos preços  
e com o cumprimento dos prazos  
de entrega apertados para a entrega  
de materiais, procurando alternativas 
em países de baixo custo

 k Procura por fornecedores de materiais 
noutros países de forma a ajudar todas 
as actividades globais de aquisição

 k Desenvolve a comunicação entre 
engenharia, aquisição e fabrico

Os Beneficios
 k Abre novas oportunidades a fontes de materiais mais baratos

 k Inclui engenharia e aquisição juntos

 k Liga materiais a fornecedores ajudando a evitar caros erros 
durante as decisões tomadas durante o processo 

A Solução
 Ferramenta inestimável na comunicação entre os 

departamentos de engenharia, compras e fabricação

 Permite uma abordagem global na compra e busca 
de origem dos materiais  em sinergia com tabelas de 
referências cruzadas internacionais

 Encontre fornecedores alternativos num clique de botão 
através da integração perfeita com todos os pacotes da 
Total Materia
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Nova plataforma de banco de dados de materiais para aumentar a produtividade e melhorar a precisão

Seus dados +            Total Materia =             Total Materia Integrator

O Desafio
 k Gerenciamento dos múltiplos dados 

desorganizados e dispersos
 k Disponibilizar prontamente 

informações precisas dos materiais da 
Empresa inteira

 k Manter a rastreabilidade e garantir  
informações exatas e atualizadas

 k Acompanhar o ritmo crescente das 
mudanças das normas dos materiais

A Solução
 Simples e fácil de usar, no entanto é um poderoso 

aplicativo web para inserir e gerenciar materiais, 
propriedades e informações relacionadas

 Rastreabilidade completa acompanhando todas 
alterações feitas 

 Flexibilidade  para adicionar uma gama de propriedades 
definidas pelo usuário, conjuntos de dados e documentos

 Pesquisas avançadas das propriedades, comparando 
materiais e conjuntos de dados, exportação de dados e 
muito mais em questão de segundos

Integrator da Total Materia  é um novo software para criação de um banco de dados particular 
da Empresa com as informações dos materiais,  ou tratando-se das normas internas e 

regulamentos, dados dos testes ou das fontes externas  de dados.

Os Beneficios

Simples: Configuração flexível dos 
pacotes, disponíveis on-line ou para 
serem instalados

Rápido: Acesso pronto e imediato 
podendo ser concedido em questão 
de horas

Atualizações: Novas atualizações das 
funcionalidades e dos dados todos os 
meses

Fácil de usar: Interface padrão da 
Total  Materia possibilita encontrar 
informações facilmente

Possante: Juntamente  com os 
dados da Total Materia, torna-
se uma valiosa ferramenta de 
gerenciamento dos dados 

Acessível preço: O preço é apenas 
uma fração se comparado com as 
outras soluções do tipo que existem 
no mercado

www.totalmateria.com



Nova plataforma de banco de dados de materiais para aumentar a produtividade e melhorar a precisão

Relação custo-benefício 
Integrator combina simplicidade e uma interface fácil de usar com a flexibilidade para adi-
cionar Múltiplas propriedades, diagramas e curvas dos materiais particulares, juntamente 
com uma gama de conjuntos de dados e documentos definidos pelo usuário. Extraordinária 
rapidez para implantação, enormes benefícios em produtividade e precisão, com suporte da 
classe mundial, no total, representa um financeiro excepcional.

O poder da integração com o maior banco de dados do mundo  
Juntamente com o banco de dados da Total Materia, Integrator fornece o escopo completo 
de mais de 450,000 materiais, bem como as funcionalidades completas da Total Materia, 
tais como pesquisas das propriedades avançadas, ferramentas de comparação intuitiva 
para materiais e conjuntos de dados, exportação de dados em vários formatos, incluindo os 
softwares CAE e muito mais em questão de segundos.
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fontes

Creator
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Em sinergia com o banco de dados da Total Materia Integrador é uma base sólida e 
fácil de implantar usado para  melhorar decisões na engenharia,  

economizar o tempo e aumentar a confiabilidade.

Adicione o INTEGRATOR ao seu pacote atual imediatamente!
Contate-nos para maiores informações

www.totalmateria.com

O Mais Detalhado Banco de Dados de Materiais do Mundo



Licensa de Multi-Usuários: Edição 
Corporativa e de Cadeia 
Poder informacional e o conhecimento do banco 
de dados da Total Materia com acesso corporativo 
em sua intranet. Você e todos os seus colegas 
podem acessar o Banco de Dados “se necessário” a 
qualquer momento, diretamente através da sua rede 
corporativa

Soluções para multiusuários fornecem flexibilidade 
sem precedentes. Selecione a opção de licenciamento 
que melhor se adapta às suas necessidades:

Network: Variedade das opções do licenciamento 
web, com a comodidade de livre acesso sem senhas 
para médias e grandes organizações.

Corporativo: Licenciamento web com o número 
ilimitado de acessos simultâneos para organização 
inteira. Perfeita relação preço / desempenho 
para grandes empresas e centros de recursos 
centralizados.

Benefícios adicionais

Solução rápida, livre de manutenção: Não 
há necessidade de instalar, fazer download, e 
manter qualquer software em seus servidores e 
computadores.

Sempre atualizada: Seus usuários sempre terão a 
mais recente e atualizada versão do banco de dados.

Acesso rápido e fácil ao banco de dados e 
conteúdos: Os usuários não precisam se preocupar 
com nome de usuário e senhas (aplica-se apenas à 
Rede e a Corporate Edition).

Esta é a solução mais eficaz em termos de custo 
quando várias pessoas necessitam acessar 
informações. Várias pessoas terão acesso à database 
quando precisarem.

Soluções para Multiusuários

Licenciamento web de multiusuário para a Total Materia é a mais conveniente 
e rentável solução para grupos pequenos e grandes, escritórios e empresas.

Servidor de usuário

Servidor de usuário

Estação de trabalho

Servidor Web 
da Total Materia 

Preços

O preço para multi-usuários é baseado no número de usuários nomeados e locais que exigem acesso  
da Total Materia com um custo eficaz para todas as eventualidades. 

www.totalmateria.com
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Um dos Primeiros bancos de dados desenvolvido em 1993

Lançados novos módulos de funcionalidade, 
o eXporter e o Tracker 

Estabelecida a primeira parceria 
com o fornecedor CAE

Lançado o Integrator da Total Materia 
- Banco de dados corporativo com os 
dados de Total Materia 

DataPLUS - Novo módulo de dados 
contendo informações sobre a 
corrosão, dimensões e revestimentos

59% DE CRESCIMENTO DOS NEGÓCIOS EM 2013
Nova marca lançada, a KEY to METALS tornou-se Total Materia

Primeiro banco de dados 
com aço lançado on-line

First double certification in the 
industry covering quality and 
information security

Módulo não metálico PolyPLUS 
disponível para todos os usuários

Primeira das três parcerias OEM com os 
principais produtores de espectrômetro

O módulo Extended Range 
lançado para a comunidade 
de design

SmartComp desenvolvido para 
auxiliar a identificação de metal

2016 2017 2018

Módulo complementar fornecendo dados de 
corrosão, irradiação, intemperismo e as 
informações do envelhecimento

Módulo de regulamentos globais 
para materiais e substâncias

C R E S C I M E N T O  D O S  N E G Ó C I O S

Sobre Nós

Key to Metals AG é uma empresa Suíça responsável pelo desenvolvimento 
e o fornecimento do banco de dados de Total Materia Total e respectivos 

aplicativos de software, projetos personalizados e soluções OEM.

M I S S Ã O

Ser o líder mundial fornecendo a última parada para informações das propriedades dos materiais 
e assim ajudando engenheiros, profissionais e empresas do mundo inteiro para melhorar a 
eficiência, eficácia e a confiabilidade. 

V I S Ã O

Permanecer na posição #1, fornecendo continua melhora das plataformas únicas multi-
dimensionais, altamente intuitivas informativas para todas as propriedades dos materiais e ser a 
escolha universal na resolução dos diversos desafios tecnológicos presentes e futuros.

N O S S O S  P R I N C Í P I O S  S Ã O

   Aumentando a confiança e reduzindo a incerteza, fornecendo dados confiáveis e integridade 
para o mais alto nível possível

   Dedicação aos nossos clientes fornecendo inigualável suporte e localização e a presença no 
mundo inteiro

   Liderança através da inovação com implacável investimento em desenvolvimento dos 
produtos 
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