
PMT2200 – Ciência dos Materiais – Prova 3 - Gabarito

Questão 1
Considere as dez afirmações a seguir.  As mesmas podem ou não, apresentar  erro(s) 
conceitual(ais). Primeiramente destaque as afirmações que considera certas,  anotando 
seus números na folha de resposta (não é necessário reescrever a frase), a seguir (ou 
seja, nas que contém erros conceituais),  descreva qual o conceito errado e reescreva a 
frase, corrigindo o erro (vale 2,5 pontos).

I. As partículas de PVC produzidas pela técnica de polimerização por suspensão são 
maiores do que as produzidas pela técnica de emulsão.

II. Na produção de partículas de PVC pela técnica de polimerização por suspensão, o 
iniciador deve ser insolúvel no monômero .

III. As partículas de PVC produzidas pela técnica de suspensão são menos porosas do 
que as produzidas por emulsão.

IV.  As  matérias-primas  utilizadas  para  a  produção  de  PVC,  são  exclusivamente 
provenientes de fontes petroquímicas.

 V. Aditivos são incorporados ao PVC pela aplicação de cisalhamento e temperatura. 
 VI.A grande vantagem do PVC é que as suas macromoléculas podem ser espaçadas 

por ação de plastificantes, proporcionando produtos com temperaturas vítreas bem 
diversas.

 VII.  Uma das grandes facilidades da reciclagem de polímeros em relação a outros 
materiais é a sua facilidade de identificação visual entre as suas famílias  e posterior 
segregação.

 VIII.  Para  a produção de frascos soprados de PE reciclado,  sempre é  importante 
utilizar resinas com a menor viscosidade possível.

 IX.A reciclagem energética de polímeros permite a obtenção de combustíveis líquidos 
(hidrocarbonetos) com um preço bastante competitivo.

X. Os  termofixos  (termorrígidos)  são  sempre  mais  fáceis  de  reciclar  do  que  os 
termoplásticos.

Solução:
Itens corretos: I, V, VI
A seguir:
Afirmação II – A polimerização ocorre no interior da gotícula “Na produção de partículas  
de PVC pela técnica de polimerização por suspensão, o iniciador deve ser  solúvel no 
monômero”.
Afirmação III  – A polimerização ocorre no interior  da gotícula “  As partículas de PVC  
produzidas  pela  técnica  de  suspensão  são  mais  porosas do  que  as  produzidas  por  
emulsão”.
Afirmação IV – O cloro não é proveniente de matéria-prima orgânica (vem do sal marinho)  
“As  matérias-primas  utilizadas  para  a  produção  de  PVC,  não  são exclusivamente 
provenientes de fontes petroquímicas”.



Afirmação VII  – Polímeros existem em grande variedade de resinas, de famílias e de  
propriedades, o que dificulta sua separação “Uma das grandes dificuldades da reciclagem 
de polímeros em relação a outros materiais é a sua facilidade de identificação visual entre  
as suas famílias  e posterior segregação”.
Afirmação VIII  – Resina de baixa densidade, geralmente,  não resiste ao processo de  
sopro  e a  parede se  rompe “Para a produção de frascos soprados de PE reciclado,  
sempre é importante utilizar resinas com a maior viscosidade possível”.
Afirmação IX – O material não é o único item de um produto que pode ser reciclado, o  
produto energético dele também pode ser útil, mas no caso em questão o que se objetivo  
é a queima do material e não há como produzir um combustível líquido desta forma “ A  
reciclagem  química de  polímeros  permite  a  obtenção  de  combustíveis  líquidos  
(hidrocarbonetos) com um preço bastante competitivo”.
Afirmação X – Termorígidos não amolecem com o calor “Os termofixos (termorrígidos)  
são sempre mais fáceis de reciclar do que os termoplásticos”.
Critérios de correção:
Cada item certo vale 0,2 ponto, indicar como certa uma afirmação errada invalida o item,  
não  reproduzir  a  frase  na  forma  correta  (mas  o  aluno  pode  abreviar  a  resposta,  
reescrevendo a frase até o ponto em que ele deseja alterar e substituindo o resto, que  
permanecerá constante, por reticências) reduz o valor do item para 0,1 ponto.

Questão 2
O nitreto de índio e gálio (GaxIn1-xN) é um composto semicondutor usado na fabricação de 
LEDs de alto desempenho. O composto pode emitir ou absorver luz virtualmente em 
qualquer comprimento de onda correspondente à luz visível (do ultravioleta próximo ao 
vermelho). Este composto é uma solução sólida de In e Ga em uma estrutura de Wurtzita 
(Figura 1). É um semicondutor de banda direta e o gap pode ser ajustado pela 
composição, por exemplo, um composto com x=0 (o nitreto de índio1) tem um gap de 0,63 
eV, já um composto com x = 1 (nitreto de gálio2) tem um gap de 3,4 eV. A Tabela 1, por 
exemplo, lista valores típicos de comprimentos de onda produzidos por compostos de 
diferentes composições. Esta faixa extraordinariamente elevada de valores de gap em um 
mesmo composto sugere o seu uso na fabricação da chamadas células solares 
multiespectrais, onde diferentes camadas do semicondutor são crescidas com diferentes 
composições para aumentar a eficiência do dispositivo no que diz respeito à produção de 
energia elétrica3 . Com base nestas informações:

a) Desenhe   esquematicamente um gráfico de Eg em função de x (concentração de 
Gálio) no domínio 0 ≤ x ≤ 1 deste composto usando as informações do enunciado 
e da tabela 1 e interprete o gráfico obtido (vale 1,5 ponto)

b) Esquematize graficamente   a microestrutura de uma célula solar multiespectral de 
nitreto de índio e gálio com duas camadas ativas, com a característica descrita no 
enunciado e indique em que regiões, relativas ao feixe incidente de luz, 
deveríamos ter os compostos mais ricos em gálio e os mais ricos em índio, assuma 
que a primeira camada da célula é composta de um condutor transparente não 
especificado (lembre-se que o circuito elétrico precisa potencialmente ser fechado 
para que a célula funcione como fonte de energia elétrica) e ignore no seu desenho 

1 Fonte: http://en.wikipedia.org/Indium_nitride (acesso em 21/06/2010)
2 Fonte: http://en.wikipedia.org/Gallium_nitride (acesso em 21/06/2010)
3 Fonte:Preuss, P. “A nearly perfect solar cell, part 2”, Science Beat: Berkelley Lab., 17 de dezembro de 

2002, disponível em http://www.lbl.gov/Science-Articles/Archive/MSD-perfect-solar-cell-2.html (acesso 
em 21/06/2010).

http://www.lbl.gov/Science-Articles/Archive/MSD-perfect-solar-cell-2.html
http://en.wikipedia.org/Gallium_nitride
http://en.wikipedia.org/Indium_nitride


as junções pn necessárias para a produção da célula (vale 1,0 ponto).

Figura 1 – A estrutura da Wurtzita, característica do GaxIn1-xN (as esferas maiores 
representam os sítios do metal).
Tabela 1 – Alguns valores de comprimentos de onda característicos de fótons emitidos por 
LEDs de GaxIn1-xN em função do teor de Gálio.

Teor de Gálio (x) Comprimento de onda do fóton (nm)
0,9 390
0,8 420
0,7 440

Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Indium_gallium_nitride (acesso em 21/06/2010)
Dados: 

• Constante de Planck, h = 4,135667X10-15 eV s

• Velocidade da luz no vácuo, c = 299792458 m s-1

• Lei de Planck: E = hν = hc/λ

Solução:
a. Usando os dados da tabela 1 podemos obter os seguintes valores aproximados de Eg  
para as composições listadas: x = 0,9 → Eg = 3,18 eV, x = 0,8 → Eg = 2,95 e x = 0,7 →  
2,81 eV. Adicionando aos dois valores listados no enunciado: x = 0 → Eg = 0,63 eV e x =  
1 → Eg = 3,4 eV podemos obter o gráfico da Figura 1'.

http://en.wikipedia.org/wiki/Indium_gallium_nitride


Figura 1'- Variação da energia de gap do nitreto de índio e gálio em função do teor de Ga.
Observa-se que a variação do gap é aproximadamente linear com o teor de Ga do  
composto (linha tracejada), sendo que os desvios observados para os valores calculados  
a partir da Tabela 1 podem ser facilmente atribuídos ao fato de que o fóton mais frequente  
emitido por um LED não precisa ser necessariamente aquele que corresponde  
exatamente é energia de gap.
b.   A Figura 1” apresenta a configuração mínima da célula solar. A presença das duas  
camadas condutoras é necessária para fechar o circuito. As duas camadas ativas (ou  
seja, os fotos diodos) devem ser apresentados na ordem especificada. Como foi discutido  
exaustivamente na aula de opto-eletrônica, a primeira camada é usada para converter os  
fótons de maior energia (menos comprimento de onda) pois eles são possuem menor  
penetração. Fótons de menor energia (maior comprimento de onda) são convertidos em  
energia elétrica na camada inferior, pois eles penetram mais profundamente na célula. A  
camada voltada para a luz incidente é o condutor transparente, a camada mais profunda  
é o condutor refletivo, que, além de opaco, reflete a luz que eventualmente atravessou a  
célula sem ser absorvida novamente para o interior da célula, para que se aumente a  
probabilidade de conversão.

Figura 1” - Esquema da célula solar multiespectral.



Critérios de correção:
O  gráfico  precisa  estar  presente  na  resposta  do  item a,  caso  contrário  o  item está  
invalidado. A interpretação do gráfico é, em princípio, livre, mas deve ser consistente com  
o gráfico apresentado.
A célula solar esquematizada pelo aluno deve corresponder minimamente ao que está  
reproduzido na Figura 1” . Considerar meio ponto caso o aluno tenha invertido a ordem  
das camadas ativas. A questão é inválida se o aluno esqueceu das camadas condutoras  
ou se a organização das camadas for diferente da indicada na Figura, ou ainda se o aluno  
se esqueceu de indicar de onde vem a radiação incidente.

Questão 3
A Figura 2 apresenta duas micrografias obtidas por Microscopia Eletrônica de Varredura 
da superfície de fratura de uma blenda polimérica formada por matriz de PMMA (poli 
(metacrilato de metila)) e fase dispersa de PS (poliestireno). Assim, a fase contínua 
presente nas micrografias é o PMMA e os buracos a fase de PS, que foi dissolvida da 
superfície das amostras para melhorar o contraste entre a fase matriz e a fase dispersa. A 
Figura 2A apresenta uma micrografia da blenda de PMMA/PS (com 70% em massa de 
PMMA e 30% em massa de PS) preparada em uma extrusora e a Figura 2B apresenta a 
micrografia da blenda PMMA/PS (com a mesma composição) preparada em um 
misturador interno acoplado a um reômetro de torque. Ao se comparar as propriedades 
mecânicas das 2 blendas foi observado que as blendas preparadas em extrusora (Figura 
1A) apresentam propriedades mecânicas superiores as blendas preparadas no misturador 
(Figura 1B). Blendas preparadas em extrusoras são submetidas a condições de 
processamento muito mais severas do que blendas preparadas em misturadores, o que 
explica as diferenças na morfologia das blendas PMMA/PS apresentas nas Figuras 1A e 
1B, uma vez que outros parâmetros que podem alterar a morfologia de uma blenda, como 
a temperatura de processamento e a composição da blenda, foram mantidos constantes.
A partir do texto acima descrito e das micrografias apresentadas responda: 

a) Por que as diferentes morfologias alteraram as propriedades mecânicas da 
blenda PMMA/PS? Sua resposta deve contemplar temas como tamanho e 
distribuição de tamanho das fases, e seus efeitos sobre as propriedades 
mecânicas de materiais multifásicos (vale 1,5 ponto). 

Solução:
As Figuras 1 (a)  e  (b)  mostram a micrografia  da  blenda de PMMA/PS preparada na  
extrusora (Figura 1(a)) e no misturador (Figura 1(b)).  A partir da análise das morfologias  
apresentadas  nas  Figuras  (a)  e  (b)  pode-se  observar  que  a  Figura  1(a)  apresenta  
tamanho de partícula médio de fase dispersa (PS) de aproximadamente 1,5µm e a Figura 
1(b) apresenta tamanho de partícula médio de fase dispersa de aproximadamente 3,2  
µm.  Pode-se também observar que as blendas processadas na extrusora (Figura 1(a)),  
além de apresentarem tamanho de fase dispersa menor, apresentam tamanho de fase  
dispersa mais uniforme, com partículas de PS distribuídas homogeneamente ao longo da  
fase matriz de PMMA. No caso da blenda processada no misturador,  o tamanho das  
partículas de fase dispersa de PS é irregular, ou seja, não se observa uma morfologia tão  
homogênea quanto à apresentada na Figura 1(a). 
Como descrito  para  materiais  multifásicos,  a  melhoria  em propriedades  mecânicas  é  
maior quando a fase dispersa (partículas de PS) é menor e homogeneamente distribuída  
ao longo da fase matriz, porque neste caso a transferência de carga da fase matriz para a  
fase  dispersa  é  mais  efetiva.  Isto  explica  as  propriedades  mecânicas  superiores  das  



blendas preparadas em extrusora, quando comparadas as mesmas blendas preparadas  
no misturador.

b) Além das condições de processamento, o que se faz industrialmente para 
controlar a morfologia e, consequentemente, as propriedades mecânicas de 
blendas poliméricas? (vale 1,0 ponto)

Solução:
Industrialmente o controlo de morfologia de blendas poliméricas é realizado pela adição  
de um novo componente, ou seja, pela adição de um terceiro componente, para o caso  
de blendas binárias como PMMA/PS. Este terceiro componente pode ser um copolímero  
de bloco.
Critério de correção: serão aceitas respostas equivalentes as acima descritas. 

(a) (b)
Figura 1 – Superfície de fratura de duas blendas poliméricas de 70 % em massa de 
Poli(metacrilato de metila), PMMA, e 30% de Polestireno, PS, obtidas por duas rotas de 
processamento diferentes: a) processadas em extrusora e b) processadas em misturador 
acoplado a reômetro de torque.

Questão 4
a) Descreva   duas vantagens e duas desvantagens de células solares de quarta 

geração (baseadas em OLEDs e PLEDs) em comparação com células solares 
mais tradicionais, baseadas em silício maciço (primeira geração) ou filmes finos de 
semicondutores cerâmicos (segunda geração). (Vale 1,0 pontos)

b) Descreva   como se dá o processo de condução em polímeros conjugados (desenhe 
esquematicamente o diagrama de estrutura eletrônica do polímero condutor) (vale 
0,5 ponto)

c) Proponha   uma decomposição aproximada do custo energético total do produto em 
custo energético de material, custo energético de processamento, custo energético 
de uso e custo energético de descarte  comparando celulas solares de primeira 
geração (baseadas em silício maciço) com as de quarta geração (baseadas em 
OLEDS e PLEDS). Apresente seus resultados na forma de gráficos de barras e 
lembre-se que parte do consumo energético pode ser negativo em alguns casos 



(Vale 1,0 ponto).
Solução:

a. Há várias formas de se resolver esta questão, vantagens das células de OLED, por  
exemplo são flexibilidade, massa reduzida, facilidade de processamento entre  
outras, desvantagens são vida útil limitada (em comparação com as células de  
primeira e de segunda geração), menor mobilidade de portadores (em comparação  
com o silício e as células de segunda geração), sensibilidade à radiação  
(principalmente em relação às células de segunda geração). Quaisquer pares de  
vantagens e de desvantagens são aceitáveis, desde que corretos.

b. 
Os polímeros  conjugados apresentam ligações duplas  conjugadas ao longo da 
cadeia. Na conjugação as ligações entre átomos de carbono são alternadas entre 
simples e dupla ligação. A dupla ligação é composta por uma ligação “sigma” (σ), 
que forma uma ligação química forte, e uma ligação “pi” (π), não tão localizada e, 
por isso, mais fraca. A ligação simples é formada apenas por ligação σ. A Figura (a) 
apresenta uma ilustração do orbital  p, para o caso da ligação C=C, mostrando o 
orbital  híbrido  sp2,  formando  a  ligação  σ e  o  orbital  pz,  formando  a  ligação  π. 
Também, tanto a ligação σ quanto π apresentam orbital ligante, que no seu estado 
fundamental é ocupado por dois elétrons, e o orbital antiligante (designado pelo 
símbolo  *),  que  no  estado  fundamental  permanece  vazio,  ambos  ilustrados  na 
Figura (b).

  
Figura (a)                                      Figura (b)

Com a formação de uma macromolécula, há o aparecimento de bandas de energia, 
devido à superposição dos orbitais moleculares. O orbital ligante  π, por exemplo, 
dá origem a banda π e o orbital antiligante π* da origem a banda π*. No caso de 
polímeros, a banda  π é equivalente a banda de valência estudada nos materiais 
semicondutores, e o nível de maior energia da banda π, recebe o nome de HOMO. 
A banda π* é equivalente a banda de condução dos materiais semicondutores, e o 
nível de menor energia da banda  π* recebe o nome de LUMO. A condução em 
materiais poliméricos acontece através da propagação de elétrons livres na banda 
π* (condução) e de buracos na banda π (valência). A Figura (c) ilustra a estrutura 
de bandas, para o caso do benzeno. Eg representa a energia do gap, ou seja, a 
diferença de energia entre LUMO e HOMO.



Figura (c)

c. O processo de produção do silício é incrivelmente energético, desta forma o custo  
energético de células solares de primeira geração são é predominantemente dominado  
pelo custo de material. Já nas células baseadas em OLED, supõe-se que os custos de  
processamento seriam os dominantes, já que o custo energético do material é  
praticamente irrisório (entretanto alguma contribuição é esperada, já que os reagente  
orgânicos usados para a produção da célula são obtidos, fundamentalmente, do  
petróleo). O custo de descarta deve ser praticamente o mesmo para as células, assim  
como o custo de uso, lembrando-se, entretanto, que a função da célula e gerar energia no  
uso, sendo assim, há uma barra negativa neste item. Se quisermos sofisticar podemos  
lembrar a especulação mencionada em aula de que a quantidade total de energia  
produzida por uma célula de primeira geração em toda a sua vida útil não deve suplantar  
a energia consumida na sua fabricação, sendo assim a barra negativa do uso neste caso  
deve ser menor que a primeira barra (do material). A Figura 3 apresenta uma proposta de  
partição que considera o que foi escrito acima.

 (a) (b)
Figura 3 – Proposta de partição do custo energético de produção de células solares de  
primeira (a) e de quarta (b) geração.

Critério de correção:
a. Cada vantagem/desvantagem correta vale 0,25 ponto

b. A resposta dos alunos precisa ser equivalente a acima descrita, porém não precisa ser 
tão completa.  A resposta deve conter, pelo menos, uma breve descrição da Figura (c).
c. As propostas dos alunos não precisam ser totalmente equivalentes ao representado  



acima, principalmente no que se refere à Figura 3b, mas o aluno deve ter corretamente  
identificado o custo energético de material como essencial nas células de primeira  
geração. Descontar 0,5 ponto do aluno que esqueceu (apesar do aviso) que célula solar é  
feita para gerar energia (portanto tem uma barra negativa na parcela de uso). Respostas  
sem o gráfico de barras não são aceitáveis, mesmo que o aluno tenha argumentado  
corretamente na sua resposta (pois o gráfico de barras foi explicitamente solicitado no  
enunciado).
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