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Correto
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Iniciado em sábado, 6 Ago 2016, 19:46

Estado Finalizada

Concluída em sábado, 6 Ago 2016, 20:51

Tempo empregado 1 hora 4 minutos

Notas 16,00/16,00

Avaliar 10,00 de um máximo de 10,00(100%)

O Diagrama de fases anexo representa o sistema composto por cobalto e carbeto de
tungstênio e é usado para justi††car aspectos do processamento de um material compósito
denominado "Metal Duro" (muitas vezes conhecido também pelo nome comercial "Widia").
Com base neste diagrama responda "verdadeiro" ou "falso" para as frases abaixo listadas:

A fase rica em cobalto neste compósito corresponde ao reforço e tem por
objetivo aumentar a resistência ao desgaste do compósito.

Falso

O Metal Duro contendo 5wt%Co (porcentagem em massa) é sempre
processado no estado sólido a 1400oC

Falso

No grá††co as letras "a" e "b" delimitam o intervalo de concentração no
qual ocorre um equilíbrio entre WC sólido e uma solução líquida rica em
cobalto a 1400oC.

Falso

O carboneto ou carbeto de Tugstênio (WC) corresponde ao reforço neste
compósito e sua ††nalidade é diminuir a fragilidade intrínseca, herdada do
cobalto.

Falso

Supondo-se que o material seja processado pela mistura de pós
metálicos de 5%wt Co (porcentagem em massa) e 95%wt WC, que são
compactados e sinterizados a 1400oC, pode-se concluir que a função do
cobalto é gerar uma fase líquida que auxilie na sinterização.

Verdadeiro

A resposta correta é: A fase rica em cobalto neste compósito corresponde ao reforço e tem
por objetivo aumentar a resistência ao desgaste do compósito. – Falso, O Metal Duro
contendo 5wt%Co (porcentagem em massa) é sempre processado no estado sólido a 1400oC
– Falso, No grá††co as letras "a" e "b" delimitam o intervalo de concentração no qual ocorre
um equilíbrio entre WC sólido e uma solução líquida rica em cobalto a 1400oC. – Falso, O
carboneto ou carbeto de Tugstênio (WC) corresponde ao reforço neste compósito e sua
††nalidade é diminuir a fragilidade intrínseca, herdada do cobalto. – Falso, Supondo-se que o
material seja processado pela mistura de pós metálicos de 5%wt Co (porcentagem em massa)
e 95%wt WC, que são compactados e sinterizados a 1400oC, pode-se concluir que a função
do cobalto é gerar uma fase líquida que auxilie na sinterização. – Verdadeiro.
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Questão 2
Correto

Atingiu 5,00 de

5,00

Questão 3
Correto

Atingiu 1,00 de

1,00

Materiais Compósitos podem ser de††nidos como materiais multifásico  que

podem ser sintéticos ou naturais  e tem como principal característica o fato de que 

são projetados  de tal forma a apresentarem uma combinação

satisfatória das propriedades das fases que os constituem. Suas propriedades são de††nidas 

não só  pelas propriedades das fases, mas também  de seus

aspectos geométricos, como forma, fração volumétrica e orientação.

Leia o trecho do artigo abaixo, publicado na revista Polímeros Ciência e Tecnologia
(vol. 20, nº 1, p. 2532, 2010) e assinale a alternativa correta: 

Sendo  uma  fonte  renovável,  reciclável,  biodegradável  e  de  baixo  custo,  o  uso  de  recursos
vegetais para a produção de compósitos poliméricos consiste numa alternativa de grande importância
tecnológica.  Para  países  com  forte  economia  agrícola  como  o Brasil,  o  uso  de  �ibras  naturais  como
fonte de matéria‑prima para a indústria de polímeros reforçados, é uma forma importante de ampliar
as possibilidades de explorar suas fontes de matérias‑primas naturais com agregação de valor.

A importância dos compósitos em engenharia deriva do fato de que, ao combinar‑se dois ou
mais materiais diferentes, pode‑se obter um material compósito cujas propriedades são superiores, ou
melhores, em alguns aspectos, as propriedades de cada um dos componentes. Os materiais compósitos
podem ser selecionados para dar combinações não usuais de propriedades não existentes em um único
material, como resistência mecânica, tenacidade, peso, dureza, condutividade, resistência a corrosão,
desempenho em altas temperaturas, dentre outras.

Os polímeros nitrílicos  são amorfos, não cristalinos,  e necessitam de cargas de  reforço para
que  suas  propriedades  sejam  otimizadas.  O  sistema  borracha/reforço,  como  borracha/cargas
inorgânicas, e no caso especial borracha/�ibras, podem ser considerados compósitos que combinam a
resistência e rigidez do reforço com o comportamento elástico da borracha.

Entretanto,  uma  limitação  ao  uso  de  �ibras  naturais  como  reforços  em  matrizes
termoplásticas,  de  modo  a  obterem‑se  materiais  compósitos  com  propriedades  mecânicas  e
estabilidade dimensional melhoradas, é a pequena molhabilidade e a fraca ligação interfacial com o
polímero, devido a pouca compatibilidade entre as �ibras celulósicas hidro�ílicas com os termoplásticos
hidrofóbicos. O  desempenho de  compósitos  reforçados  com  �ibras,  além das  características  da  �ibra,
também depende da compatibilização entre a �ibra e a matriz de borracha. Métodos �ísicos e químicos
podem ser usados para modi�icar as �ibras de reforço, otimizando a interface �ibra‑matriz. A literatura
relata diversos estudos onde as propriedades �ísico‑químicas e a modi�icação da super�ície das �ibras
vegetais são investigadas, objetivando sua utilização em materiais compósitos. Entre as �ibras vegetais
produzidas  no  Brasil,  as  �ibras  de  sisal  se  destacam  pelas  suas  características  �ísico‑químicas  e
propriedades  mecânicas.  Esta  �ibra  está  entre  as  �ibras  vegetais  mais  utilizadas  mundialmente.
Quimicamente,  as  �ibras  vegetais  consistem  de  celulose,  hemicelulose,  lignina  e  uma  pequena
quantidade de ceras e gorduras..

Em relação a compósitos, podemos a††rmar:

I - O material compósito é monofásico.

II - O polímero nitrílico é a fase dispersa e a ††bra de sisal é a fase matriz do
compósito estudado.

III - O problema em se utilizar ††bras vegetais como fase dispersa é a
interface entre a fase polimérica e a ††bra. 

 

Escolha uma:

a. Apenas a alternativa I está correta.

b. Apenas a alternativa II está correta.

c. As alternativas I e III estão corretas.

d. Apenas a alternativa III está correta. 

e. Nenhuma alternativa está correta

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: Apenas a alternativa III está correta..



Questão 4
Correto

Atingiu 1,00 de

1,00

Leia o texto "A Engenharia da pérola", de Marcelo Leite, e assinale a alternativa correta. 

+ Marcelo Leite 

A engenharia da pérola

Brasileiro busca substância com a dureza do
vidro e a �exibilidade do plástico

Imagine uma película com espessura de um quinto de ††o de cabelo, tão resistente quanto
uma folha de alumínio e que pode ser esticada até 25% de seu tamanho original -sem se
romper. É o mais perto que engenheiros de materiais chegaram de seu Santo Graal, entre
eles um brasileiro que aprendeu a ouvir atentamente as lições ensinadas por pérolas e
conchas.
André Studart, 33, orgulha-se de ser um pesquisador que fez toda a formação -até o
doutorado- no Brasil. Mais precisamente, na Universidade Federal de São Carlos. Mora há
seis meses em Cambridge (EUA), para pesquisar na Universidade Harvard, mas viveu por
cinco anos e meio em Zurique, na Suíça. Quer regressar, mas depende das condições no país
e de uma deliberação familiar. 
Seria uma pena se não voltasse. Em seu currículo carrega três patentes de novos materiais e
45 artigos cientí††cos. Entre eles o que foi publicado há nove dias no periódico americano
"Science", intitulado "Projeto e Montagem Bioinspirados de Filmes de Polímeros Reforçados
com Plaquetas". 
Nos meios especializados, o trabalho que Studart desenvolveu com Lorenz Bonderer e
Ludwig Gauckler, ainda no Instituto Federal de Tecnologia de Zurique (ETH, na abreviação em
alemão), foi saudado como uma façanha de biomimetismo. Sabe aquele lugar-comum de
arte imitando a vida? Pois é. O brasileiro e seus colegas suíços buscam inspiração na
engenharia viva de pérolas e conchas. 
Quem já catou sapinhoás (berbigões) nas praias de Ubatuba sabe o quanto são duras as
conchas desses moluscos bivalves. O segredo de sua resistência é o mesmo das pérolas: a
madrepérola, ou nácar. Camada sobre camada de microplaquetas de carbonato de cálcio
unidas por um polímero natural, como tijolos de cerâmica ultra-resistente mantidos no lugar
por um cimento maleável. 
Eis o pão e o vinho dos engenheiros de materiais: uma substância com a dureza do vidro e a
†ဠexibilidade do plástico. No seu jargão, com alta resistência mecânica e alta tenacidade
(ductibilidade). Ou seja, uma coisa que agüente muita pressão, por ser capaz de absorver boa
parte da energia ao deformar-se, sem quebrar. 
Studart e companhia con††am na estrutura das conchas e das pérolas, mas preferem outros
materiais. "O espectro disponível para a natureza é bem menor que o nosso", disse o
cientista brasileiro. "O carbonato de cálcio é muito frágil e pobre." 
Eles substituíram o material das conchas, que não passa de um primo do giz, por plaquetas
de alumina (óxido de alumínio, Al2O3). Como cimento os pesquisadores usaram quitosana,
um biopolímero obtido de cascas de crustáceos, como camarões. 
Copiando e melhorando o desenho natural, chegaram à película com resistência mecânica
duas vezes maior que a de conchas. Ela se deforma até 25% antes de romper (conchas só se
deformam de 1% a 2% até quebrar). A alumina, mais resistente, permitiu reduzir a 10% a
quantidade de plaquetas (conchas têm até 95% de carbonato de cálcio). O ††lme alcança a
resistência do aço, mas com metade do peso. 
Um pesquisador militar americano já fez contato, para saber se teria aplicação em capacetes
e coletes à prova de bala. Poderá um dia ser usado em implantes ortopédicos e dentários,
††os de sutura ou qualquer coisa que exija alta resistência combinada com
biocompatibilidade. Ou em peças de aviões que, mais leves, gastarão menos combustível. Há
mais coisas entre o mar e o céu do que podia sonhar -até agora- a nossa velha engenharia.

Fonte: Folha de S. Paulo, 02 de março de 2008.

Escolha uma:

a. Microplaquetas de carbonato de cálcio formam a matriz do compósito "conchas
marinhas".

b. O material do compósito é monofásico.

c. O óxido de alumínio (alumina) é a matriz do compósito estudado.

d. A quitosana foi usada como matriz do compósito sintético. 

e. A quitosana foi usada como fase dispersa (reforço) no compósito.

A resposta correta é: A quitosana foi usada como matriz do compósito sintético..
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Correto

Atingiu 1,00 de

1,00

Questão 6
Correto

Atingiu 1,00 de

1,00

Questão 7
Correto

Atingiu 1,00 de

1,00

Com relação à coesão da interface entre matriz e reforço em um compósito reforçado por
††bras é correto dizer que:

Escolha uma:

a. Sempre se objetiva uma interface muito coesa, de forma a aumentar a
capacidade de transferência de carga da matriz para a ††bra

b. Nada se pode a††rmar a respeito de interfaces em compósitos e sua relação com
a resistência do material, pois esta interface não pode ser aprimorada por nenhum
processo de engenharia, sendo característica de um dado compósito.

c. Interfaces pouco coesas possuem maior capacidade de transferência de carga
entre matriz e ††bra, resultando em compósitos mais resistentes à fratura, já
interfaces muito coesas interferem pouco com o caminho natural de trincas em
propagação, resultando em uma redução na resistência do compósito.

d. Interfaces coesas aumentam a capacidade de transferência de carga da matriz
para a ††bra, produzindo compósitos mais resistentes, já interfaces pouco coesas
interferem com o caminho natural de trincas em propagação, gerando compósitos
mais resistentes à fratura. 

e. Sempre se objetiva produzir uma interface pouco coesa, de forma a interferir
com o caminho natural de trincas em propagação, aumentando a resistência do
compósito à fratura.

A resposta correta é: Interfaces coesas aumentam a capacidade de transferência de carga da
matriz para a ††bra, produzindo compósitos mais resistentes, já interfaces pouco coesas
interferem com o caminho natural de trincas em propagação, gerando compósitos mais
resistentes à fratura..

A poliaramida (Kevlar) é uma ††bra usada para fabricação de compósitos que apresenta a
seguinte característica:

Escolha uma:

a. É uma ††bra polimérica altamente orientada e resistente. 

b. É uma ††bra cerâmica muito rígida e frágil.

c. É uma ††bra cerâmica altamente resistente ao calor.

d. É uma ††bra polimérica muito resistente a ácidos e bases fortes.

e. É uma ††bra cerámica composta fundamentalmente por sílica.

A resposta correta é: É uma ††bra polimérica altamente orientada e resistente..

Em relação a compósitos podemos dizer:

I - A desvantagem dos compósitos poliméricos é que a matriz necessariamente tem que ser
uma resina termo††xa ( termorrígida)
II - A resistência mecânica sempre é determinada pela matriz polimérica
III - os compósitos podem ser constituídos de uma única fase, como é o caso da blenda
poliamida6 e poliamida 6.6 para fabricação de ††bras especiais.
IV - Nem todo compósito é sintético, ou seja, existem compósitos naturais.

Escolha uma:

a. Todas são verdadeiras

b. Todas são falsas

c. Apenas a II é falsa

d. só a IV é verdadeira 

e. I, II, IV são falsas

A resposta correta é: só a IV é verdadeira.



Questão 8
Correto

Atingiu 1,00 de

1,00

Questão 9
Correto

Atingiu 1,00 de

1,00

Em relação a compósitos, podemos a††rmar:
 
I. Podese considerar um compósito como sendo um material multifásico que é projetado para
combinar as propriedades das fases que o constituem.

II. As propriedades dos compósitos são uma função das propriedades das fases constituintes,
das suas quantidades relativas e da geometria da fase dispersa.

III. Nos compósitos reforçados com fibras, um certo comprimento crítico de fibra é necessário
para que exista um efetivo aumento da resistência e um enrijecimento do material.

IV. As propriedades mecânicas dos compósitos dependem muito das propriedades das matrizes
e não são influenciadas pelos comprimentos críticos das fibras que o compõem.

V. Os compósitos reforçados com fibras são sempre materiais isotrópicos.

Escolha uma:

a. Apenas V é falsa.

b. Apenas I e II são verdadeiras.

c. Apenas I, II e III são verdadeiras. 

d. Apenas II e III são verdadeiras.

e. Apenas IV é falsa.

A resposta correta é: Apenas I, II e III são verdadeiras..

Um compósito formado por matriz de epóxi e ††bras de aramida orientadas e
contínuas deve apresentar módulo de elasticidade longitudinal (na direção das
††bras) e transversal (na direção normal à das ††bras) de no mínimo 35 GPa e 5,17
GPa, respectivamente. O módulo de elasticidade do epóxi é de 3,4 GPa e o módulo
de elasticidade da ††bra de aramida é de 131 GPa.

Dado: módulo de elasticidade do compósito longitudinal, E

 E = E V + E V

Módulo de elasticidade do compósito transversal, E

E  =  (E E ) / (E V + E V

onde: E  = módulo de elasticidade da ††bra; E  = módulo de elasticidade da fase
matriz; V  = fração volumétrica de ††bra; V  = fração volumétrica de fase matriz.

Assinale a alternativa correta.

Escolha uma:

a. Não é possível produzir o compósito porque não há uma fração volumétrica de fibra que
atenda as especificações solicitadas.

b. É possível produzir o compósito se a fração volumétrica de fibra for aproximadamente
0,35. 

c. É possível produzir o compósito se a fração volumétrica de fibra for aproximadamente
0,30.

d. É possível produzir o compósito se a fração volumétrica de fibra for aproximadamente
0,25.

e.
É possível produzir o compósito se a fração volumétrica de ††bra for
aproximadamente 0,15.

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: É possível produzir o compósito se a fração volumétrica de fibra for
aproximadamente 0,35..
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Questão 10
Correto

Atingiu 1,00 de

1,00

Questão 11
Correto

Atingiu 1,00 de

1,00

As afirmações a seguir referemse aos compósitos formados por uma fase matriz polimérica
reforçada com fibras. Escolha a alternativa falsa

Escolha uma:

a.
Um compósito deve apresentar fraca adesão interfacial entre a fase matriz e a
fase ††bra para minimizar a transferência de tensão entre as fases. 

b.
As ††bras em um compósito devem estar uniformemente distribuídas e unidas
à fase matriz para que a tensão aplicada seja distribuída entre as ††bras.

c.
A matriz é a fase contínua, que envolve a fase dispersa (††bras).

d. Em geral, a fase fibra apresenta módulo de elasticidade muito superior ao da fase
matriz.

e. Fibras de vidro utilizadas em compósitos devem apresentar perfeição superficial porque
defeitos na superfície das fibras podem atuar como concentradores de tensão, reduzindo a
resistência à tração do compósito.  

Sua resposta está correta.

A resposta correta é:
Um compósito deve apresentar fraca adesão interfacial entre a fase matriz e a fase
††bra para minimizar a transferência de tensão entre as fases..

Uma peça de engenharia é feita de um compósito contendo 30% em peso de ††bras de vidro,
contínuas e alinhadas e poliamida.6. Calcular O módulo elástico do compósito na direção de
sua máxima resistência mecânica. Dados
Módulo elástico da ††bra = 70 GPa
Módulo elástico da poliamida ( nylon) = 3000 MPa
Densidade da ††bra = 2,55 g/cm
Densidade da poliamida = 1,14 g/cm
E  = E  V  + E  V
E = E  E  / (V E  + V  E )
F  / F  = E V  / E  V

Escolha uma:

a. 35,8 MPa

b. 2530 GPa

c. 35,8 GPa

d. 51,1 GPa

e. 13,7 GPa 

A resposta correta é: 13,7 GPa.
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Questão 12
Correto

Atingiu 1,00 de

1,00

Calcule o alongamento porcentual que ocorrerá quando um material compósito de epóxi e
40% em volume de ††bra de vidro estiver sob carga de 34,4MPa na con††guração longitudinal,
sabendo-se que o módulo de elasticidade do Epóxi é 4 GPa e da ††bra de vidro é de 80 GPa.

Escolha uma:

a. 1%

b. 0,001%

c. 0,07%

d. 7%

e. 0,1% 

A resposta correta é: 0,1%.
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