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RESUMO 

 

 

Martins ,CP.  Estudo das propriedades mecânica e de grupos funcionais de um 
novo nanocompósito para aplicação na ortodontiaNiterói: Universidade 
Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2018 
 
Objetivo do desta pesquisa foi avaliar a resistência a flexão de pontos entre resinas 

acrílicas comerciais e uma resina acrílica experimental à base de PMMA e 

Nanotubos de carbono. Foram confeccionados 10 corpos de prova de cada tipo de 

resina avaliada e conduzidos os ensaios. Foram realizados ensaios de flexão de 3 

pontos para avaliação da resistência flexural e analise por FTIR, para verificação dos 

grupos funcionais. Foram encontradas diferenças significativas entres os grupos, o 

grupo experimental obteve bom resultado, superior à resina acrílica comercial. 

Foram encontradas diferenças estatisticamente significantes entre os grupos 

analisados no ensaio de resistência à flexão, nomeadamente, entre G1 e G2 e G1 e 

G3, o que sugere que as amostras contendo nanocarga podem ter seu uso clinico 

melhorado. Além dos resultados do FTIR, que comprovam que ambas as amostras, 

comerciais e experimentais se tratam de PMMA. 
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ABSTRACT 

 
 
 

Martins, CP. Study of mechanical proprieties and functional groups of a new 

nanocomposite for orthodontic application Niterói: Fluminense Federal University, 

School of Dentistry; 2018 

 

The aim of this study was to evaluate the flexural strength between commercial 

acrylic resins and an experimental acrylic resin based on PMMA and carbon 

nanotubes. Ten specimens of each type of resin evaluated were made and the tests 

conducted. Three-point flexural tests were performed to evaluate flexural strength 

and FTIR analysis to verify functional groups. Significant differences were found 

between the groups, the experimental group obtained a good result, superior to 

commercial acrylic resin. Statistically significant differences were found between the 

groups analyzed in the flexural strength test, namely between G1 and G2 and G1 

and G3, which suggests that the nanotube containing samples may have improved 

clinical use. In addition to the results of the FTIR, which prove that both commercial 

and experimental samples are PMMA. 
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1 - INTRODUÇÃO  

 
Introduzido na odontologia em 1936, o poli(metacrilato de metila) – PMMA – 

foi o primeiro polímero sintético aplicado nas restaurações dentais. A apresentação 

comercial do PMMA de uso odontológico é na forma de pó e líquido. O pó é 

composto por partículas microscópicas de PMMA pré-polimerizado, iniciador 

(peróxido de benzoíla), pigmentos, corantes, opacificadores, plastificador e fibras 

orgânicas coradas. O líquido contém monômero (metacrilato de metila), inibidor 

(hidroquinona 0,006%), acelerador e agente de ligação cruzada  (1).  

Na clínica odontológica, o PMMA pré-polimerizado é manipulado com mais 

monômero até formar uma massa polimérica que é, então, curada na morfologia 

desejada. A correta proporção entre pó e líquido é de fundamental importância para 

a obtenção de um produto final com propriedades ideais, como: biocompatibilidade, 

estética agradável, ausência de sabor e odor, propriedades térmicas satisfatórias, 

estabilidade dimensional, boa capacidade de polimento, aparência agradável e 

simplicidade técnica. Essas características tornam o PMMA a principal escolha para 

diversos usos na odontologia, como bases de próteses, confecção de aparelhos 

ortopédicos, restaurações endodônticas, dentes artificiais, confecção de braquetes 

dentre outras. O produto final permite bom polimento e reparo em caso de fraturas, 

além de comportamento dimensional estável, relativa simplicidade de manuseio, 

dureza, resistência ao impacto, a flexão e ao desgaste.  (2) 

A análise da resistência à fratura dos materiais é um instrumento valioso para 

precisar as suas indicações clínicas (2). Um dos métodos utilizados é o de 

resistência flexional de três pontos, o qual dá valores de resistência às cargas 

suportadas por esses materiais quando submetidos à flexão, até sua fratura ou 

deformação. Essa propriedade mecânica deve apresentar valores compatíveis com 

os padrões estabelecidos nas normas, para assim tentar promover maior qualidade 

do material (2). 

Para mensurar esta propriedade mecânica faz-se um ensaio padronizado, o 

qual consiste no posicionamento do corpo-de-prova retangular, sob dois apoios 

simples. 

 Um punção acoplado a uma célula de carga pré-determinada movimenta-se 

de forma descendente, a fim de realizar carga no centro do corpo-de-prova (3). 

Desta forma, com o punção de encontro ao corpo-de-prova, calcula-se em 



 
 

cada ponto a força e a tensão, além do seu deslocamento. Assim que o material 

sofre fratura, a máquina apresenta os resultados de força máxima (N) e tensão 

máxima (Mpa) antes da ruptura. Por meio de um cálculo matemático, sabendo-se o 

valor do módulo de elasticidade do material, obtém-se o raio de curvatura máximo da 

linha neutra (3). 

A resistência à flexão é determinada pela carga máxima que o material é 

capaz de suportar até a sua ruptura, conforme explicado acima. O PMMA deve 

apresentar alto limite de resistir à deformação plástica e também demonstrar 

resistência à fadiga para suportar as cargas mastigatórias repetidas. Componentes 

confeccionados com esse material tem que apresentar maior resistência à flexão 

para ser menos propenso a falhas clínicas e a fraturas (4). 

Segundo Zhou et al. (2005) quando uma carga é aplicada no ensaio de flexão 

o corpo-de-prova em forma de barra, se curva. A tensão resultante é representada 

pelo decréscimo do comprimento da barra no topo da superfície e um aumento no 

comprimento na superfície inferior. Consequentemente, a principal força no topo da 

superfície é a compressiva, enquanto na superfície inferior é a força de tração(5). 

A aplicabilidade clínica desse teste está relacionada com a natureza dinâmica 

das forças existentes na mastigação, que produzem diferentes tipos de tensões 

(tração, compressão e cisalhamento) e permite avaliar a performance clínica, 

quando são submetidos a forças de flexão nos ciclos de mastigação (2). 

As características clínicas e as propriedades mecânicas de um material estão 

relacionadas à sua composição. O método de caracterização de um polímero por 

Micro Espectroscopia de Absorção na Região do Infravermelho por Transformada de 

Fourier (µ-FTIR) permite identificar os grupos funcionais presentes na matriz. 

Baseia-se na interação entre ondas eletromagnéticas e as vibrações naturais das 

ligações químicas dos átomos que compõem a matéria, para identificar os grupos 

funcionais e a estrutura polimérica. 

A análise espectrométrica é feita a partir do registro das alterações 

energéticas que ocorrem em átomos ou em grupos de átomos sob a ação de um 

feixe de radiação infravermelha (IV). A medida do tipo e da intensidade da luz 

(radiação) transmitida pela amostra fornece informações a respeito da estrutura da 

molécula que constitui a amostra. As mudanças ocorridas na estrutura das 

moléculas são acompanhadas de alterações nos modos vibracionais das ligações 

químicas (6).  



 
 

Cada grupo funcional absorve luz em frequência característica de radiação na 

região do IV. Assim, um gráfico de intensidade de radiação versus frequência, o 

espectro de IV, permite caracterizar grupos funcionais de um padrão ou de um 

material desconhecido (6). 

Embora o espectro no infravermelho seja característico de uma molécula 

como um todo, certos grupos de átomos originam bandas mais ou menos na mesma 

frequência, independentemente da estrutura da molécula. É justamente a presença 

dessas bandas características de grupos funcionais que permite a obtenção de 

informações úteis para a identificação de estruturas, através da avaliação do 

espectro e consulta a tabelas de referências desses grupos funcionais (7). 

A presença de um ou mais monômeros em uma formulação polimérica tem 

efeito significativo nas propriedades mecânicas da matriz polimérica. Essa variação 

pode, por exemplo, influenciar no número de ligações cruzadas que ocorrem na 

matriz, na quantidade de monômeros residuais que serão liberados após a cura, 

além da contração durante a polimerização. A matriz polimérica pode ser composta 

de mais de um monômero, cada um emprestando ao produto final sua melhor 

propriedade (8). 

 A identificação dos grupos funcionais relacionada ao comportamento da 

matriz polimérica no ensaio de flexão e pode contribuir para compreender os 

resultados do ensaio mecânico.  

Uma das formas de melhorar as propriedades mecânicas dos materiais, se dá 

adicionando carga, sintética ou orgânica à matriz polimérica, diversos autores já 

discutem sobre o tema, porém pesquisas científicas têm mostrado que compósitos 

poliméricos reforçados por cargas em escala nanométrica agregam valores às 

propriedades mecanicas e fisicas, tornando os nanocompósitos poliméricos uma 

nova e promissora classe de materais (9, 10) 

As propriedades dos nanotubos de carbono (CNT), como: baixa densidade, 

alta resistencia à tensão, alto módulo de elaticidade, favorecem ao reforço de 

matrizes poliméricas (11). Nanocompósitos contendo CNT vem sendo aplicados em 

estruturas de automoveis e aviões, dentre outras.(12). Para que as propriedades do 

artefato sejam otimizadas é ncessário que a carga esteja adequadamente dispersa e 

que também haja a transferência de esforço na interface matriz-carga.(13), estudos 

anteriores ajudaram a entender melhor o funcionamento da disperção na matriz 

polimérica(14), sendo essas pesquisas utilizadas como base nesse trabalho 



 
 

Para a confecção de braquetes estéticos esse torna-se um material 

promissor, visto que a adição de cargas tende a melhorar o comportamento 

mecânico do material, assim melhorando a expressão de torque do braquete.(14) 

Como o tratamento ortodontico tem o objetivo de promover o alinhamento e 

nivelamento da coroa e raiz dos dentes por meio de braquetes, estes têm que 

transmitir a força realizada pelo fio para os dentes, e assim movimentá-los. 

Uma das maneiras de realizar e padronizar esses movimentos é através da 

incorporação de torque pré-ajustados a esses bráquetes. 

Um dos fatores de sucesso do tratamento ortodontico é a correta transmissão 

dessas angulações do braquete ao dente(15) 

Cada braquete de cada elemento dentário possui uma determinada 

angulação e inclinação (16) 

Braquete de metal, tradicionalmente comportam-se de maneira mais eficaz 

que os braquete estéticos na transmissão desse dados à raiz, o presente estudo 

mostra-se promissor pois, adicionando-se CNT, ao PMMA pode-se melhorar suas 

capacidades mecânicas e evoluir, assim, o comportamento dos braquetes estéticos. 

 A constante evolução dos materiais odontológicos, visando melhorias nas 

suas propriedades mecânicas e físicas, estimula a indústria a disponibilizar no 

mercado novos produtos, o que justifica o presente estudo.  

 

1.2 Objetivos  

 

Geral: 

Avaliar mecanicamente o material desenvolvido. 

 

Específicos: 

Comparar com outras marcas comerciais já existentes. 

Avaliar a presença de grupos funcionais do polímero. 

Avaliar a aplicação desse novo polímero nas diversas áreas da odontologia. 

 

2 - METODOLOGIA 

 

A seguir, serão descritos os materiais utilizados no presente estudo; 

Materiais: 



 
 

Quadro I – Composição e fabricante dos produtos comerciais utilizados 

 

 

Para a elaboração do G3 foi utilizada a seguinte metodologia: 

Os seguintes reagentes utilizados nesta pesquisa para a síntese do G3 foram 

adquiridos na empresa Sigma Aldrich Co., St. Louis, Missouri, EUA: metacrilato de 

metila (MMA) (monômero), nanotubo de carbono (CNT) (carga orgânica), ácido 

nítrico (HNO3, 63%), ácido sulfúrico (H2SO4, 98%) e perssulfato de amônio 

[(NH4)2S2O8] (iniciador). Dodecil-sulfato de sódio ou lauril sulfato de sódio (SDS) 

(surfactante aniônico) foi adquirido na empresa Synth - São Paulo – Brasil. Sulfato 

de alumínio [Al2(SO4)3] foi adquirido da empresa Vetec – São Paulo - Brasil. Todos 

foram usados como recebidos. 

 

Síntese do PMMA: 

 

A síntese do PMMA foi conduzida nos laboratórios do Instituto de 

Macromoléculas Professora Eloisa Mano (IMA), com a colaboração do Prof. Dr. Luís 

Cláudio Mendes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

A polimerização do monômero MMA foi conduzida através da técnica em 

emulsão. A seguir, está discriminado o procedimento experimental. Em um frasco de 

Nome 

comercial 

Grupo Fabricante Composição 

Pó Líquido 

Clássico G1 Artigos Odontológicos 

Clássico Ltda., São 

Paulo, Brasil 

Polimetilmetacrilato, Peróxido 

de Benzoíla, Pigmentos 

Biocompatíveis 

Monômero 

de Metil 

metacrilato, 

Inibidor 

Probase Hot G2 Ivoclar Vivadent AG, 

Schaan/Liechtenstein- 

Germany 

Polimetilmetacrilato, agente 

de amolecimento, peróxido 

de benzoíla, pigmentos 

metil 

metacrilato,  

dimetacrilato, 

catalisadores 

Experimental G3 Experimental PMMA + 0,0025g de CNT 

modificado  

Monômero 



 
 

vidro, de cerca de 300 ml de capacidade, foram adicionados os seguintes 

componentes: 

1) 60mL de água destilada; 

2) 0,03g de perssulfato de amônio; 

3) 20mL de metacrilato de metila; 

4) 0,30g de dodecil sulfato de sódio 

 

Após borbulhamento do meio reacional com nitrogênio, o conjunto foi colocado em 

um banho termostatizado a 70°C, sob agitação constante, por cinco horas e trinta 

minutos. Após esse tempo, ao conteúdo do frasco foram adicionados 10 mL de 

solução aquosa a 5% de sulfato de alumínio, sob vigorosa agitação manual. Para 

eliminação do excesso de surfactante, o produto foi submetido à filtração, a vácuo, 

em lavagens sucessivas com água destilada, até pH neutro. Finalmente, o produto 

final foi seco em estufa, a 60°C, até peso constante. 

 

Modificação química da carga CNT  

Visando aumentar a compatibilidade das cargas com o polímero durante a 

polimerização do MMA, foi conduzida a modificação química das cargas CNT:  

A modificação da carga CNT foi feita em balão de fundo redondo onde foram 

colocados 200mg de CNT e adicionados 10mL de mistura sulfonítrica (ácido 

nítrico/ácido sulfúrico, 1:1).  

Após borbulhamento com nitrogênio, o conjunto foi mantido sob refluxo, a 

110ºC, durante 10 horas, sob agitação magnética. Após esse tempo, o conjunto foi 

submetido à purificação pela remoção do meio ácido, através de membrana porosa. 

O produto foi considerado isento de resíduo ácido ao se atingir pH 6 na água de 

lavagem. Finalmente, o produto final foi seco em estufa, a 100°C, até peso 

constante. Parte do material foi mantida em balão de fundo redondo onde foram 

colocados 100 mg de carga sendo adicionados 10 mL de MMA. O conjunto foi 

mantido a 70º, durante 5 horas, sob agitação. Após esse tempo, o monômero 

residual foi evaporado do meio reacional sob ação de sucção da capela, até peso 

constante. 

 

Preparação in situ do nanocompósito experimental 

 



 
 

O nanocompósito foi preparado in situ, concomitantemente à polimerização em 

emulsão do MMA. 

Foram adicionados 0,0025g de CNT ao frasco no momento da polimerização do 

MMA 

De acordo com pesquisas desenvolvidas e dissertações de mestrado anteriores, foi 

escolhido a concentração de 0,0025g de CNT (14) 

 

Preparação dos corpos de prova 

Os corpos de prova foram produzidos da seguinte maneira: 

Modelos com o tamanho de acordo com a ISO 4049:2009, medindo 25x2x2mm 

foram confeccionados em cera 7 (Lysanda – São Paulo Brasil), esses modelos foram 

incluídos em mufla odontológica para confecção de próteses totais, preenchidas com 

Gesso tipo IV (Durone IV – Dentsply – Pensilvania – EUA) (Figura 01) 

 

Figura 01 – Confecção dos Corpos de Prova 

Para a manipulação de G1, (Clássico – Artigos Odontológicos Ltda., São 

Paulo – Brasil) a dosagem utilizada foi de 21g (polímero) pó e 7 ml do monômero 

(líquido) completamente misturados. O material ficou durante 20 minutos em 

recipiente fechado até atingir a fase plástica, para ser incluído na mufla metálica 

travada e prensada até 1000 kg. No aparelho termo-pressão foi dada pressão inicial 

de 40 libras. Ao ligar o aparelho a pressão foi limitada em 60 libras. Ao atingir 1200C 

foi mantido por 15 minutos. O aparelho foi desligado. Ao atingir 800C o aparelho foi 

aberto, e aguardou-se a água esfriar para retirar a mufla, seguida a demuflagem e 

remoção das amostras. 

Para a manipulação de G2, (ProBase Hot - Ivoclar Vivadent AG, 

Schaan/Liechtenstein- Germany) seguiu-se as informações contidas na bula do 



 
 

fabricante. A dosagem de 22,5 g polímero (pó) e 10 ml monômero (líquido) foi 

espatulada manualmente até a mistura completa. O material foi mantido no 

recipiente de manipulação por 8 minutos, à temperatura ambiente (23°C). A mistura 

foi incluída na mufla metálica, em seguida fechada e travada e prensada com 1000 

kg. Uma vez fechada, a mufla foi levada ao banho de água fria e aquecida até 80°C 

e deixada polimerizar por 10 horas. Depois de retirada do banho, foi resfriada por 30 

minutos à temperatura ambiente, para a abertura da mufla e remoção das amostras. 

Seguiu-se a demuflagem e remoção das amostras.  

 

Em relação ao G3 (Experimental) foi utilizada a mesma metodologia do G1. 

 

As medidas, de espessura, comprimento e largura foram conferidas com um 

paquímetro digital (Digimess – Instrumentos de Precisão Ltda. – São Paulo - Brasil) 

(figura 2) antes e após a armazenagem. Foram distribuídos 10 corpos-de-prova para 

cada grupo (n=10). 

 

Figura 02 – Mensuração das medidas do corpo de prova 

 

A Figura 3 apresenta o desenho esquemático desse ensaio. O ensaio foi 

realizado em uma máquina universal de ensaios mecânicos (EMIC DL 2000, São 

José dos Pinhais, PR, Brasil) (Figura 4), cujos parâmetros de carga foram 4.448 kN 

e velocidade 0,5mm/min no centro do corpo-de-prova, até o registro do momento da 

ruptura.  

 

 



 
 

Figura 03 – Esquema ensaio de 3 pontos 

a                                                                                          b 

 

 

Figura 4 – Corpo-de-prova submetido ao ensaio de flexão de 3 pontos (a) em 

detalhe do posicionamento da amostra (b). 

 

A resistência flexural foi calculada utilizando a seguinte fórmula:  

 

                                             S = 3FL/2bd² 

 

Onde, S, resistência flexural (MPa); F, a carga; (N); L, 20mm; b, comprimento, 

e d, espessura.  

20 mm 



 
 

 

Posteriormente, as amostras foram caracterizadas por µ-FTIR (Figura 5). Os 

Valores do ensaio foram mensurados no Espectrômetro Varian F7000e unidos ao 

microscópio Varian UMA 600 FT-IR. Esta técnica permite a avaliação estrutura 

química do PMMA e do nanocompósito bem como mudanças estruturais 

considerando o aparecimento e o deslocamento de bandas de absorção, devido à 

interação entre os constituintes. A análise foi na faixa de 4000-400 cm-1, através de 

pastilha de KBr, considerando 60 varreduras e resolução de 4cm-1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Figura 5: Espectrômetro Varian 7000e FT-IR 

 

 

A preparação dos grupos, a manipulação e a confecção dos corpos de prova 

ocorreu no LABA-UFF, assim como o ensaio mecânico 

A análise espectrométrica foi realizada nos laboratórios do IMA-UFRJ 

Ao final, os resultados foram analisados pelo método estatístico ANOVA 2-

Way 
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Martins ,CP.  Estudo das propriedades mecânica e de grupos funcionais de um 
novo nanocompósito para aplicação na ortodontia Niterói: Universidade 
Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2018 
 
Objetivo do desta pesquisa foi avaliar a resistência a flexão de pontos entre resinas 

acrílicas comerciais e uma resina acrílica experimental à base de PMMA e 

Nanotubos de carbono. Foram confeccionados 10 corpos de prova de cada tipo de 

resina avaliada e conduzidos os ensaios. Foram realizados ensaios de flexão de 3 

pontos para avaliação da resistência flexural e analise por FTIR, para verificação dos 

grupos funcionais. Foram encontradas diferenças significativas entres os grupos, o 

grupo experimental obteve bom resultado, superior à resina acrílica comercial. 

Foram encontradas diferenças estatisticamente significantes entre os grupos 

analisados no ensaio de resistência à flexão, nomeadamente, entre G1 e G2 e G1 e 

G3, o que sugere que as amostras contendo nanocarga podem ter seu uso clinico 

melhorado. Além dos resultados do FTIR, que comprovam que ambas as amostras, 

comerciais e experimentais se tratam de PMMA. 
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ABSTRACT 

 
 
 

Martins, CP. Study of mechanical proprieties and functional groups of a new 

nanocomposite for orthodontic application Niterói: Fluminense Federal 

University, School of Dentistry; 2018 

 

The aim of this study was to evaluate the flexural strength between commercial 

acrylic resins and an experimental acrylic resin based on PMMA and carbon 

nanotubes. Ten specimens of each type of resin evaluated were made and the tests 

conducted. Three-point flexural tests were performed to evaluate flexural strength 

and FTIR analysis to verify functional groups. Significant differences were found 

between the groups, the experimental group obtained a good result, superior to 

commercial acrylic resin. Statistically significant differences were found between the 

groups analyzed in the flexural strength test, namely between G1 and G2 and G1 

and G3, which suggests that the nanotube containing samples may have improved 

clinical use. In addition to the results of the FTIR, which prove that both commercial 

and experimental samples are PMMA. 

 

 

Keywords: PMMA, Carbon Nanotubes, Polymers, Dentistry. 
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INTRODUÇÃO  

 
1 - INTRODUÇÃO  

 
Introduzido na odontologia em 1936, o poli(metacrilato de metila) – PMMA – 

foi o primeiro polímero sintético aplicado nas restaurações dentais. A apresentação 

comercial do PMMA de uso odontológico é na forma de pó e líquido. O pó é 

composto por partículas microscópicas de PMMA pré-polimerizado, iniciador 

(peróxido de benzoíla), pigmentos, corantes, opacificadores, plastificador e fibras 

orgânicas coradas. O líquido contém monômero (metacrilato de metila), inibidor 

(hidroquinona 0,006%), acelerador e agente de ligação cruzada  (1).  

Na clínica odontológica, o PMMA pré-polimerizado é manipulado com mais 

monômero até formar uma massa polimérica que é, então, curada na morfologia 

desejada. A correta proporção entre pó e líquido é de fundamental importância para 

a obtenção de um produto final com propriedades ideais, como: biocompatibilidade, 

estética agradável, ausência de sabor e odor, propriedades térmicas satisfatórias, 

estabilidade dimensional, boa capacidade de polimento, aparência agradável e 

simplicidade técnica. Essas características tornam o PMMA a principal escolha para 

diversos usos na odontologia, como bases de próteses, confecção de aparelhos 

ortopédicos, restaurações endodônticas, dentes artificiais, confecção de braquetes 

dentre outras. O produto final permite bom polimento e reparo em caso de fraturas, 

além de comportamento dimensional estável, relativa simplicidade de manuseio, 

dureza, resistência ao impacto, a flexão e ao desgaste.  (2) 

A análise da resistência à fratura dos materiais é um instrumento valioso para 

precisar as suas indicações clínicas (2). Um dos métodos utilizados é o de 

resistência flexional de três pontos, o qual dá valores de resistência às cargas 

suportadas por esses materiais quando submetidos à flexão, até sua fratura ou 

deformação. Essa propriedade mecânica deve apresentar valores compatíveis com 

os padrões estabelecidos nas normas, para assim tentar promover maior qualidade 

do material (2). 

Para mensurar esta propriedade mecânica faz-se um ensaio padronizado, o 

qual consiste no posicionamento do corpo-de-prova retangular, sob dois apoios 

simples. 

 Um punção acoplado a uma célula de carga pré-determinada movimenta-se 
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de forma descendente, a fim de realizar carga no centro do corpo-de-prova (3). 

Desta forma, com o punção de encontro ao corpo-de-prova, calcula-se em 

cada ponto a força e a tensão, além do seu deslocamento. Assim que o material 

sofre fratura, a máquina apresenta os resultados de força máxima (N) e tensão 

máxima (Mpa) antes da ruptura. Por meio de um cálculo matemático, sabendo-se o 

valor do módulo de elasticidade do material, obtém-se o raio de curvatura máximo 

da linha neutra (3). 

A resistência à flexão é determinada pela carga máxima que o material é 

capaz de suportar até a sua ruptura, conforme explicado acima. O PMMA deve 

apresentar alto limite de resistir à deformação plástica e também demonstrar 

resistência à fadiga para suportar as cargas mastigatórias repetidas. Componentes 

confeccionados com esse material tem que apresentar maior resistência à flexão 

para ser menos propenso a falhas clínicas e a fraturas (4). 

Segundo Zhou et al. (2005) quando uma carga é aplicada no ensaio de flexão 

o corpo-de-prova em forma de barra, se curva. A tensão resultante é representada 

pelo decréscimo do comprimento da barra no topo da superfície e um aumento no 

comprimento na superfície inferior. Consequentemente, a principal força no topo da 

superfície é a compressiva, enquanto na superfície inferior é a força de tração(5). 

A aplicabilidade clínica desse teste está relacionada com a natureza dinâmica 

das forças existentes na mastigação, que produzem diferentes tipos de tensões 

(tração, compressão e cisalhamento) e permite avaliar a performance clínica, 

quando são submetidos a forças de flexão nos ciclos de mastigação (2). 

As características clínicas e as propriedades mecânicas de um material estão 

relacionadas à sua composição. O método de caracterização de um polímero por 

Micro Espectroscopia de Absorção na Região do Infravermelho por Transformada de 

Fourier (µ-FTIR) permite identificar os grupos funcionais presentes na matriz. 

Baseia-se na interação entre ondas eletromagnéticas e as vibrações naturais das 

ligações químicas dos átomos que compõem a matéria, para identificar os grupos 

funcionais e a estrutura polimérica. 

A análise espectrométrica é feita a partir do registro das alterações 

energéticas que ocorrem em átomos ou em grupos de átomos sob a ação de um 

feixe de radiação infravermelha (IV). A medida do tipo e da intensidade da luz 

(radiação) transmitida pela amostra fornece informações a respeito da estrutura da 

molécula que constitui a amostra. As mudanças ocorridas na estrutura das 
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moléculas são acompanhadas de alterações nos modos vibracionais das ligações 

químicas (6).  

Cada grupo funcional absorve luz em frequência característica de radiação na 

região do IV. Assim, um gráfico de intensidade de radiação versus frequência, o 

espectro de IV, permite caracterizar grupos funcionais de um padrão ou de um 

material desconhecido (6). 

Embora o espectro no infravermelho seja característico de uma molécula 

como um todo, certos grupos de átomos originam bandas mais ou menos na mesma 

frequência, independentemente da estrutura da molécula. É justamente a presença 

dessas bandas características de grupos funcionais que permite a obtenção de 

informações úteis para a identificação de estruturas, através da avaliação do 

espectro e consulta a tabelas de referências desses grupos funcionais (7). 

A presença de um ou mais monômeros em uma formulação polimérica tem 

efeito significativo nas propriedades mecânicas da matriz polimérica. Essa variação 

pode, por exemplo, influenciar no número de ligações cruzadas que ocorrem na 

matriz, na quantidade de monômeros residuais que serão liberados após a cura, 

além da contração durante a polimerização. A matriz polimérica pode ser composta 

de mais de um monômero, cada um emprestando ao produto final sua melhor 

propriedade (8). 

 A identificação dos grupos funcionais relacionada ao comportamento da 

matriz polimérica no ensaio de flexão e pode contribuir para compreender os 

resultados do ensaio mecânico.  

Uma das formas de melhorar as propriedades mecânicas dos materiais, se dá 

adicionando carga, sintética ou orgânica à matriz polimérica, diversos autores já 

discutem sobre o tema, porém pesquisas científicas têm mostrado que compósitos 

poliméricos reforçados por cargas em escala nanométrica agregam valores às 

propriedades mecanicas e fisicas, tornando os nanocompósitos poliméricos uma 

nova e promissora classe de materais (9, 10) 

As propriedades dos nanotubos de carbono (CNT), como: baixa densidade, 

alta resistencia à tensão, alto módulo de elaticidade, favorecem ao reforço de 

matrizes poliméricas (11). Nanocompósitos contendo CNT vem sendo aplicados em 

estruturas de automoveis e aviões, dentre outras.(12). Para que as propriedades do 

artefato sejam otimizadas é ncessário que a carga esteja adequadamente dispersa e 

que também haja a transferência de esforço na interface matriz-carga.(13), estudos 
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anteriores ajudaram a entender melhor o funcionamento da disperção na matriz 

polimérica(14), sendo essas pesquisas utilizadas como base nesse trabalho 

Para a confecção de braquetes estéticos esse torna-se um material 

promissor, visto que a adição de cargas tende a melhorar o comportamento 

mecânico do material, assim melhorando a expressão de torque do braquete.(14) 

Como o tratamento ortodontico tem o objetivo de promover o alinhamento e 

nivelamento da coroa e raiz dos dentes por meio de braquetes, estes têm que 

transmitir a força realizada pelo fio para os dentes, e assim movimentá-los. 

Uma das maneiras de realizar e padronizar esses movimentos é através da 

incorporação de torque pré-ajustados a esses bráquetes. 

Um dos fatores de sucesso do tratamento ortodontico é a correta transmissão 

dessas angulações do braquete ao dente(15) 

Cada braquete de cada elemento dentário possui uma determinada 

angulação e inclinação (16) 

Braquete de metal, tradicionalmente comportam-se de maneira mais eficaz 

que os braquete estéticos na transmissão desse dados à raiz, o presente estudo 

mostra-se promissor pois, adicionando-se CNT, ao PMMA pode-se melhorar suas 

capacidades mecânicas e evoluir, assim, o comportamento dos braquetes estéticos. 

 A constante evolução dos materiais odontológicos, visando melhorias nas 

suas propriedades mecânicas e físicas, estimula a indústria a disponibilizar no 

mercado novos produtos, o que justifica o presente estudo.  

 

1.2 Objetivos  

 

Geral: 

Avaliar mecanicamente o material desenvolvido. 

 

Específicos: 

Comparar com outras marcas comerciais já existentes. 

Avaliar a presença de grupos funcionais do polímero. 

Avaliar a aplicação desse novo polímero nas diversas áreas da odontologia. 

 

2 - METODOLOGIA 
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A seguir, serão descritos os materiais utilizados no presente estudo; 

Materiais: 

Quadro I – Composição e fabricante dos produtos comerciais utilizados 

 

 

Para a elaboração do G3 foi utilizada a seguinte metodologia: 

Os seguintes reagentes utilizados nesta pesquisa para a síntese do G3 foram 

adquiridos na empresa Sigma Aldrich Co., St. Louis, Missouri, EUA: metacrilato de 

metila (MMA) (monômero), nanotubo de carbono (CNT) (carga orgânica), ácido 

nítrico (HNO3, 63%), ácido sulfúrico (H2SO4, 98%) e perssulfato de amônio 

[(NH4)2S2O8] (iniciador). Dodecil-sulfato de sódio ou lauril sulfato de sódio (SDS) 

(surfactante aniônico) foi adquirido na empresa Synth - São Paulo – Brasil. Sulfato 

de alumínio [Al2(SO4)3] foi adquirido da empresa Vetec – São Paulo - Brasil. Todos 

foram usados como recebidos. 

 

Síntese do PMMA: 

 

A síntese do PMMA foi conduzida nos laboratórios do Instituto de 

Macromoléculas Professora Eloisa Mano (IMA), com a colaboração do Prof. Dr. Luís 

Cláudio Mendes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

Nome 

comercial 

Grupo Fabricante Composição 

Pó Líquido 

Clássico G1 Artigos Odontológicos 

Clássico Ltda., São 

Paulo, Brasil 

Polimetilmetacrilato, Peróxido 

de Benzoíla, Pigmentos 

Biocompatíveis 

Monômero 

de Metil 

metacrilato, 

Inibidor 

Probase Hot G2 Ivoclar Vivadent AG, 

Schaan/Liechtenstein- 

Germany 

Polimetilmetacrilato, agente 

de amolecimento, peróxido 

de benzoíla, pigmentos 

metil 

metacrilato,  

dimetacrilato, 

catalisadores 

Experimental G3 Experimental PMMA + 0,0025g de CNT 

modificado  

Monômero 



29 
 

A polimerização do monômero MMA foi conduzida através da técnica em 

emulsão. A seguir, está discriminado o procedimento experimental. Em um frasco de 

vidro, de cerca de 300 ml de capacidade, foram adicionados os seguintes 

componentes: 

5) 60mL de água destilada; 

6) 0,03g de perssulfato de amônio; 

7) 20mL de metacrilato de metila; 

8) 0,30g de dodecil sulfato de sódio 

 

Após borbulhamento do meio reacional com nitrogênio, o conjunto foi colocado em 

um banho termostatizado a 70°C, sob agitação constante, por cinco horas e trinta 

minutos. Após esse tempo, ao conteúdo do frasco foram adicionados 10 mL de 

solução aquosa a 5% de sulfato de alumínio, sob vigorosa agitação manual. Para 

eliminação do excesso de surfactante, o produto foi submetido à filtração, a vácuo, 

em lavagens sucessivas com água destilada, até pH neutro. Finalmente, o produto 

final foi seco em estufa, a 60°C, até peso constante. 

 

Modificação química da carga CNT  

Visando aumentar a compatibilidade das cargas com o polímero durante a 

polimerização do MMA, foi conduzida a modificação química das cargas CNT:  

A modificação da carga CNT foi feita em balão de fundo redondo onde foram 

colocados 200mg de CNT e adicionados 10mL de mistura sulfonítrica (ácido 

nítrico/ácido sulfúrico, 1:1).  

Após borbulhamento com nitrogênio, o conjunto foi mantido sob refluxo, a 

110ºC, durante 10 horas, sob agitação magnética. Após esse tempo, o conjunto foi 

submetido à purificação pela remoção do meio ácido, através de membrana porosa. 

O produto foi considerado isento de resíduo ácido ao se atingir pH 6 na água de 

lavagem. Finalmente, o produto final foi seco em estufa, a 100°C, até peso 

constante. Parte do material foi mantida em balão de fundo redondo onde foram 

colocados 100 mg de carga sendo adicionados 10 mL de MMA. O conjunto foi 

mantido a 70º, durante 5 horas, sob agitação. Após esse tempo, o monômero 

residual foi evaporado do meio reacional sob ação de sucção da capela, até peso 

constante. 
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Preparação in situ do nanocompósito experimental 

 

O nanocompósito foi preparado in situ, concomitantemente à polimerização em 

emulsão do MMA. 

Foram adicionados 0,0025g de CNT ao frasco no momento da polimerização do 

MMA 

De acordo com pesquisas desenvolvidas e dissertações de mestrado anteriores, foi 

escolhido a concentração de 0,0025g de CNT (14) 

 

Preparação dos corpos de prova 

Os corpos de prova foram produzidos da seguinte maneira: 

Modelos com o tamanho de acordo com a ISO 4049:2009, medindo 25x2x2mm 

foram confeccionados em cera 7 (Lysanda – São Paulo Brasil), esses modelos 

foram incluídos em mufla odontológica para confecção de próteses totais, 

preenchidas com Gesso tipo IV (Durone IV – Dentsply – Pensilvania – EUA) (Figura 

01) 

 

Figura 01 – Confecção dos Corpos de Prova 

Para a manipulação de G1, (Clássico – Artigos Odontológicos Ltda., São 

Paulo – Brasil) a dosagem utilizada foi de 21g (polímero) pó e 7 ml do monômero 

(líquido) completamente misturados. O material ficou durante 20 minutos em 

recipiente fechado até atingir a fase plástica, para ser incluído na mufla metálica 

travada e prensada até 1000 kg. No aparelho termo-pressão foi dada pressão inicial 

de 40 libras. Ao ligar o aparelho a pressão foi limitada em 60 libras. Ao atingir 1200C 

foi mantido por 15 minutos. O aparelho foi desligado. Ao atingir 800C o aparelho foi 

aberto, e aguardou-se a água esfriar para retirar a mufla, seguida a demuflagem e 
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remoção das amostras. 

Para a manipulação de G2, (ProBase Hot - Ivoclar Vivadent AG, 

Schaan/Liechtenstein- Germany) seguiu-se as informações contidas na bula do 

fabricante. A dosagem de 22,5 g polímero (pó) e 10 ml monômero (líquido) foi 

espatulada manualmente até a mistura completa. O material foi mantido no 

recipiente de manipulação por 8 minutos, à temperatura ambiente (23°C). A mistura 

foi incluída na mufla metálica, em seguida fechada e travada e prensada com 1000 

kg. Uma vez fechada, a mufla foi levada ao banho de água fria e aquecida até 80°C 

e deixada polimerizar por 10 horas. Depois de retirada do banho, foi resfriada por 30 

minutos à temperatura ambiente, para a abertura da mufla e remoção das amostras. 

Seguiu-se a demuflagem e remoção das amostras.  

 

Em relação ao G3 (Experimental) foi utilizada a mesma metodologia do G1. 

 

As medidas, de espessura, comprimento e largura foram conferidas com um 

paquímetro digital (Digimess – Instrumentos de Precisão Ltda. – São Paulo - Brasil) 

(figura 2) antes e após a armazenagem. Foram distribuídos 10 corpos-de-prova para 

cada grupo (n=10). 

 

Figura 02 – Mensuração das medidas do corpo de prova 

 

A Figura 3 apresenta o desenho esquemático desse ensaio. O ensaio foi 

realizado em uma máquina universal de ensaios mecânicos (EMIC DL 2000, São 

José dos Pinhais, PR, Brasil) (Figura 4), cujos parâmetros de carga foram 4.448 kN 

e velocidade 0,5mm/min no centro do corpo-de-prova, até o registro do momento da 

ruptura.  
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Figura 03 – Esquema ensaio de 3 pontos 

a                                                                                          b 

 

 

Figura 4 – Corpo-de-prova submetido ao ensaio de flexão de 3 pontos (a) em 

detalhe do posicionamento da amostra (b). 

 

A resistência flexural foi calculada utilizando a seguinte fórmula:  

 

                                             S = 3FL/2bd² 

 

20 mm 
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Onde, S, resistência flexural (MPa); F, a carga; (N); L, 20mm; b, comprimento, 

e d, espessura.  

 

Posteriormente, as amostras foram caracterizadas por µ-FTIR (Figura 5). Os 

Valores do ensaio foram mensurados no Espectrômetro Varian F7000e unidos ao 

microscópio Varian UMA 600 FT-IR. Esta técnica permite a avaliação estrutura 

química do PMMA e do nanocompósito bem como mudanças estruturais 

considerando o aparecimento e o deslocamento de bandas de absorção, devido à 

interação entre os constituintes. A análise foi na faixa de 4000-400 cm-1, através de 

pastilha de KBr, considerando 60 varreduras e resolução de 4cm-1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Figura 5: Espectrômetro Varian 7000e FT-IR 

 

 

A preparação dos grupos, a manipulação e a confecção dos corpos de prova 

ocorreu no LABA-UFF, assim como o ensaio mecânico 

A análise espectrométrica foi realizada nos laboratórios do IMA-UFRJ 

Ao final, os resultados foram analisados pelo método estatístico ANOVA 2-

Way 

 

Resultados 



34 
 

 

Nos gráficos seguir estão apresentados os resultados de Força máxima e 

Resistência Flexural 

 

Gráfico 1: Força Máxima (N) 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Resistência Flexural (Mpa) 

 

 

G1 G2 G3 
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Gráfico 3: Média das resistências flexurais 

 

Após a análise estatística dos resultados pareados (2-way ANOVA, pós-teste 

Tuckey), houve diferença estatisticamente significante entre G1 e G3; G1 e G2 – 

p>0,05, porém não houve diferença estaticamente significante entre G2 e G3 – 

p<0,05 

 

Análise por µ-FTIR 

 

     Na Figura 4, apresenta os espectros de  absorção  na  região  do infravermelho 

dos grupos analisados em sobreposição. Observa-se uma clara semelhança entre  

os  dois  grupos,  ambos  exibem  bandas  na região  de  deformação axial em 1717 

cm-1, observa-se  uma  banda  longa  típica  da  presença  do  grupamento  carbonila  

(C=O)  e uma  banda  entre 1645-1615  cm-1,  referente  a  C=C  do  grupamento  

vinil.      A Tabela 2 mostra as frequências das bandas e os grupamentos funcionais 

presentes. 
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Figura 4- Resultados dos espectros G1, G2 e G3 e Tabela 2 - Grupamentos 

funcionais presentes nas amostras 

 

    Essas frequências, relacionadas aos grupos funcionais das estruturas químicas 

do PMMA, estão em concordância com a literatura pesquisada. 

 

Discussão 

 

Materiais de composição de braquetes estéticos não se limitam apenas às 

cerâmicas, materiais poliméricos são amplamente utilizados(17) 

Diversos autores comparam a resistência mecânica dos braquetes estéticos 

com os braquetes metálicos convencionais(18, 19) 

Ficou comprovado a falha nos movimentos ortodônticos, dos braquetes 

fabricados com esses materiais, devido à baixa qualidade mecânica dos compósitos 

utilizados, Sobreira et al, 2007, classificou como regular a resistência mecânica à 

fratura dos braquetes estéticos confeccionados com compósitos.(18). 

Número da 

Onda/cm-1 

 

1717cm-1 Grupo Carbonila 

 Grupamento 

Vinil 

1615-1645cm-1 

1700 

1645-1615cm
-

1
 

Experimental G3 
G2 
G1 
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O teste de resistência à flexão de três pontos, fornece valores de resistência 

do material à carga suportada até sua fratura ou deformação. A aplicabilidade clínica 

desse teste está relacionada com a natureza dinâmica das forças existentes na 

mastigação, que produzem diferentes tipos de tensões e permite avaliar a 

performance clínica dos aparelhos protéticos quando são submetidos repetidamente 

a forças de flexão nos ciclos de mastigação(2). 

De acordo com esta norma, ISO 4049:2009, a resistência à flexão mínima 

aceitável para as resinas acrílicas de uso laboratorial é de 100 Mpa. Como 

observado nos resultados, os grupos G2 e G3 deste estudo apresentaram valores 

médios superiores, sendo assim, são aceitáveis clinicamente quanto à propriedade 

de resistência à flexão. 

Outros autores encontraram valores semelhantes para resinas acrílicas. Em 

2008 foi avaliada a resistência à flexão de quatro marcas comerciais de resinas 

acrílicas, Diamond D, HI-I (84.92 MPa), Lucitone 199 (83.96 Mpa), NatureCryl Hi-

Plus (75.82 Mpa) e uma resina dimetacrilato de uretano, Eclipse (127.11MPa), onde 

apenas essa última mostrou diferença significante(20). Em 2014, foi utilizado resinas 

acrílicas polimerizadas pelo método de banho quente (Vipi Cril Plus) e por energia 

de micro-ondas (Vipi Wave), e obtiveram valores de resistência à flexão variando 

entre 73,63 e 86,06 Mpa(21), não apresentando diferença significante. O ensaio de 

resistência a flexão das resinas acrílicas Lucitone 199, Fricke Hi-Impact, ProBase 

Hot e Sledgehammer Maxipact apresentou valores de 99.5, 88.9, 87.4 e 84,9 Mpa, 

respectivamente e apenas Lucitone 199 mostrou significância estatística, de acordo 

com Meng et al. (2005)(22).  

A análise química de ambos os produtos comerciais foi determinada por 

espectros de u-FTIR.  Observou-se uma semelhança entre as amostras que 

exibiram bandas na região de deformação axial em 1717 cm-1, típica do grupamento  

carbonila  (C=O)  e uma  banda  entre 1645-1615  cm-1,  referente  a  C=C  do  

grupamento  vinil. Corroboram esse resultado os estudos de Sahin et al (2015) e 

Hong et al (2007), ou seja, sugere que ambas as amostras são compostas de 

PMMA(23, 24). 

 

Conclusões 

Foram encontradas diferenças estatisticamente significantes entre os grupos 
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analisados no ensaio de resistência à flexão, nomeadamente, entre G1 e G2 e G1 e 

G3, o que sugere que as amostras contendo nanocarga podem ter seu uso clinico 

melhorado. Além dos resultados do FTIR, que comprovam que ambas as amostras, 

comerciais e experimentais se tratam de PMMA. 

 

 

4 - CONCLUSÕES 

 

 Nesta pesquisa foi desejado testar mecanicamente um novo nanocompósito 

baseado em Poli(metacrilato de metila) contendo, nanotubos de carbono 

modificados como carga 

Foram encontradas diferenças estatisticamente significantes entre os grupos 

analisados no ensaio de resistência à flexão, nomeadamente, entre G1 e G2; G1 e 

G3, o que sugere que as amostras contendo nanocarga podem ter seu uso clínico 

melhorado, o material se mostra muito promissor na Odontologia, tendo a sua 

aplicação em diversas áreas, como Prótese, Ortodontia, para a confecção de novos 

bráquetes, Endodontia, para a confecção de Pinos Intra-radiculares, Dentística, 

entre outros.  Além dos resultados do FTIR, que comprovam que ambas as 

amostras, comerciais e experimentais se tratam de PMMA. 
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