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RESUMO 
 

 

Araújo MD. Efeito do processamento e da inclusão de fibras nas propriedades 
mecânicas e ópticas de uma porcelana odontológica [tese]. São Paulo: Universidade 
de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2011. Versão Original. 

 

 

O objetivo dessa tese foi avaliar o efeito da adição de fibras e tipo de 

processamento (sinterização versus injeção) na microestrutura, propriedades 

mecânicas (resistência à flexão σf e parâmetros de Weibull m, σ0 e σ5%), parâmetros 

de crescimento subcrítico (n e σf0) e propriedades ópticas de razão de contraste (RC), 

parâmetro de translucidez (PT) e índice de opalescência (IO) de uma porcelana 

odontológica à base de leucita. Fibras de hexatitanato de potássio foram misturadas a 

uma porcelana à base de leucita que foi processada por sinterização e por injeção 

(com e sem fibras). Por meio de um estudo piloto realizado, variando-se temperaturas 

de sinterização e de injeção com 5% ou 10% de fibras, em massa, foram escolhidos o 

grupo controle (CS) sinterizado conforme recomendações do fabricante; o grupo 

sinterizado com fibras (SF), o grupo injetado sem fibras (ISF) e o grupo injetado com 

fibras (IF). A adição de fibras à porcelana processada por sinterização resultou em um 

material com fração volumétrica de poros mais do que duas vezes maior do que 

aquela encontrada para o grupo controle e a área média desses poros também foi 

mais do que o dobro da área média dos poros do controle. Outro problema 

apresentado pelo grupo sinterizado com fibras foi o aumento significativo da sua 

opacidade, representada pela razão de contraste que aumentou de 0,7 no controle 

para 1,0 no grupo sinterizado com fibras. Além disso, adição de fibras ao material 

processado por sinterização, apesar de ter causado aumento significativo da 

densidade e coeficiente de Poisson, não causou alterações significativas no módulo 

de elasticidade, dureza e tenacidade à fratura. Com relação à resistência à flexão 

biaxial, a adição de fibras na porcelana sinterizada causou aumento significativo da 

resistência média (σf), porém os parâmetros da análise de Weibull (módulo de Weibull, 

m, resistência característica, σ0, e resistência correspondente à probabilidade de falha 

de 5%, σ5%) não foram alterados significativamente em relação ao grupo controle. Os 



 

 

 

 

parâmetros de crescimento subcrítico (coeficiente de susceptibilidade ao crescimento 

subcrítico, n, e resistência inicial, σf0) também não foram alterados significativamente 

após a adição de fibras no material sinterizado. Embora o processamento por injeção 

sem adição de fibras não tenha afetado significativamente (em relação ao grupo 

controle) algumas propriedades como tenacidade à fratura, dureza, módulo de 

elasticidade, módulo de Weibull e σ5%, houve um aumento significativo de parte das 

propriedades avaliadas como a resistência média, resistência característica e 

parâmetros de crescimento subcrítico. Com relação às propriedades ópticas, o 

processamento por injeção resultou em aumento da translucidez da porcelana, o que 

foi comprovado pela queda significativa no valor de razão de contraste e no aumento 

significativo no valor do parâmetro de translucidez em comparação com o grupo 

controle. Uma característica importante observada para o grupo injetado sem fibras foi 

seu baixo grau de porosidade em relação ao controle e também em relação aos outros 

dois grupos experimentais (SF e IF). Com relação ao grupo IF, o mesmo problema de 

alto grau de porosidade observado para o grupo sinterizado com fibras (SF) foi 

notado. Entretanto, os poros do grupo IF apresentaram área média significativamente 

menor e tamanho de poro aproximadamente 3 vezes menor do que os dos poros do 

grupo SF. Dentre as propriedades que não se alteraram comparando-se os grupos 

controle e injetado com fibras estão o módulo de elasticidade, coeficiente de Poisson, 

tenacidade à fratura, σ5%, e as propriedades ópticas de razão de contraste e 

parâmetro de translucidez. Entretanto, é importante ressaltar que o grupo injetado com 

fibras obteve maiores valores médios em relação ao grupo controle para os seguintes 

parâmetros: densidade, dureza, resistência média, resistência característica, 

coeficiente de susceptibilidade ao crescimento subcrítico (foi o maior de todo o 

experimento) e resistência inicial (σf0). 
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ABSTRACT 
 

 

Araújo MD. The effect of processing methods and fibers incorporation on the optical 
and mechanical properties of a dental porcelain [thesis]. São Paulo: Universidade de 
São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2011. Versão Original. 

 
 

The objective was to evaluate the processing methods (conventional sintering and heat 

pressing) and fibers incorporation on the microstructure, mechanical properties 

(flexural strength σf, and Weibull parameters m, σ0 e σ5%), slow crack growth 

parameters (n e σf0) and contrast ratio (CR), translucency parameter (TP), 

opalescence parameter (OP) optical properties. Potassium Titanate fibers were mixed 

with a feldspathic porcelain, and then processed with conventional sintering and heat 

pressing (with or without fibers). A pilot study was carried out varying the sintering and 

heat pressing temperature with 5 or 10 wt% of fibers. The selected groups were the 

control group (CG), conventionally sintered processes following manufacture’s 

recommendations; conventionally sintered with fibers (SF); heat pressed without fibers 

(HP) and heat pressed with fibers (HPF). The hypothesis were: 1) The incorporation of 

fibers to the conventionally processed porcelain would improve the mechanical 

properties and slow crack growth parameters and would not affect the optical 

properties; 2)  heat pressing the porcelain without fibers would improve the mechanical 

properties and slow crack growth parameters and would not affect the optical 

properties. 3) heat pressing the porcelain with fibers would improve the mechanical 

properties and slow crack growth parameters and would not affect the optical 

properties. Specimens were tested for biaxial flexural strength in water. Weibull 

analysis was used to determine m, σ0 and σ5% and the dynamic fatigue test was used 

to determine n e σf0 values. The SF group showed percentage of porosity two times 

higher than the CG, higher values of σf, but had no improvement on the Weibull 

parameters m, σ0 and σ5% values and slow crack growth parameters n and σf0. It 

presented significant optical changes reaching 100% of opacity. The first hypothesis 

was partially accepted because there was increase only in σf. The HP group presented 

10 times lower porosity than CG. It showed higher values of σf, and σ0 but had no 



 

 

 

 

improvement on m and σ5%. The HP group also showed higher values of n and σf0 and 

significantly higher TP, and lower CR and OP. The second hypothesis was partially 

accepted as well because there were mechanical properties increases and changes in 

optical properties. The HPF group showed porosity two times higher than the CG, 

higher values of σf, and showed an improvement on the Weibull parameters σ0 and σ5% 

and slow crack growth parameters n and σf0. It presented significant changes OP. 
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1  INTRODUÇÃO 

As restaurações cerâmicas têm sido amplamente utilizadas em Odontologia 

devido à sua alta biocompatibilidade, estabilidade química e excelente estética. 

Entretanto, seu comportamento frágil, caracterizado pela sua alta susceptibilidade à 

propagação de trincas, e o seu alto potencial abrasivo impedem a sua utilização 

irrestrita (1-3). Dentre as principais causas de insucesso das restaurações cerâmicas 

estão as fraturas, problemas de microinfiltração e o descolamento da peça (4). Um 

estudo clínico demonstrou que inlays de porcelana feldspática apresentam índices 

de fratura de até 48% num período 3 anos (5). As falhas por fratura estão 

relacionadas à característica frágil das porcelanas, que apresentam valores 

relativamente baixos de tenacidade à fratura, variando ao redor de 1,0 MPa.m1/2 (6-

12). Com relação às próteses parciais fixas (PPFs), um estudo mostrou um índice de 

insucesso de 35% para peças de vitrocerâmicas após três anos de utilização na 

região de molares (5). Com base nesses dados, parece claro que ainda é necessário 

melhorar o desempenho das cerâmicas e aumentar o seu tempo de vida clínico, o 

que pode ser conseguido, por exemplo, por meio da manipulação da microestrutura 

do material. 

A microestrutura das porcelanas odontológicas é constituída de cristais de 

leucita (K2O-Al2O3-4SiO2), dispersos numa matriz vítrea. A presença da leucita na 

matriz vítrea causa um aumento do seu coeficiente de expansão térmica, tornando-o 

adequado para o uso sobre estruturas metálicas, como nas próteses metalo-

cerâmicas Entretanto, essa ampla desigualdade entre o coeficiente de expansão 

térmica da leucita e a matriz vítrea gera o aparecimento de microtrincas ao redor das 

partículas cristalinas quando a porcelana é resfriada até a temperatura ambiente 

(13). Esses defeitos são indesejáveis na medida em que podem ser pontos 

iniciadores de uma fratura catastrófica quando o material é submetido às cargas 

mastigatórias (1). Além disso, as microtrincas podem reduzir o coeficiente de 

expansão térmica de uma porcelana, pois separam os cristais de leucita da sua 

matriz vítrea (14). Apesar do efeito deletério das microtrincas, há evidências de que 

pode haver um efeito positivo da sua presença ao redor de um defeito grande em 

uma cerâmica. Neste caso, a energia que seria utilizada para propagar o defeito 
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maior é absorvida pelas microtrincas, que sofrem um crescimento estável. Esse 

mecanismo é conhecido como “tenacificação por microtrincas” (microcrack 

toughneing). 

As restaurações de porcelana são conformadas por meio da mistura de um 

pó de partida com água destilada, formando-se uma suspensão que é levada ao 

forno onde o ciclo de sinterização é realizado. Esse tipo de processamento afeta 

diretamente a microestrutura das porcelanas já que resulta na formação de poros no 

interior do material. A porosidade atua como um fator concentrador de tensões, 

diminuindo a área sobre a qual a força será distribuída (15, 16), resultando numa 

significativa queda da resistência (1). Além de piorarem as propriedades mecânicas, 

os poros pioram também as propriedades ópticas, pois espalham a luz e diminuem a 

translucidez do material. Para minimizar a formação de poros, utiliza-se a técnica da 

vibração mecânica, que tende a compactar melhor o pó da porcelana e proporcionar 

a saída de água da mistura. Ocorre também grande redução dos poros durante o 

processo de sinterização, que tem como objetivo, na medida do possível, criar um 

sólido livre de poros. Mesmo com todos esses cuidados, uma substancial quantidade 

de poros permanece na porcelana, portanto, o controle da porosidade é fundamental 

na confecção ou processamento de uma cerâmica (17). 

No início da década de 90, com intuito de melhorar as propriedades das 

restaurações cerâmicas, surgiu o sistema IPS Empress, que utiliza o processamento 

da injeção a quente (heat pressing) de uma vitrocerâmica à base de leucita para 

obtenção de seu produto final (IPS Empress Ivoclar, EUA). A técnica da cera perdida 

é utilizada para a injeção de lingotes de vitrocerâmica, a uma temperatura de 

1150°C por 20 minutos (com pressão de 0,3 a 0,4 MPa) no molde refratário, em um 

forno especialmente preparado para injeção (18). O lingote da vitrocerâmica IPS 

Empress possui cristais e leucita em sua microestrutura dispersos em meio à matriz 

vítrea, tendo uma microestrutura similar à das porcelanas a base de leucita que são 

processadas pelo método convencional de sinterização (mistura pó/líquido). Os 

valores de resistência para o sistema IPS Empress estão entre 84 e 177 MPa (1, 11, 

19-25). Já os valores de tenacidade à fratura, KIc, reportados estão entre 1,0 e 1,7 

MPa.m½  (8, 24-29). 

Com o surgimento da vitrocerâmica Empress 2, à base de de dissilicato de 

lítio (Li2Si2O5), foi possível construir PPFs de 3 elementos até a região de segundo 
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pré-molar. O Empress 2 apresenta valores de resistência à flexão entre 265 e 407 

MPa (22, 23, 30-34). Os valores de tenacidade à fratura, KIc, reportados para este 

material variam entre 2,4 e 3,4 MPa.m½ (8, 23, 26-28, 32). Os maiores valores de 

propriedades mecânicas apresentadas pelo Empress 2 em relação à porcelanas e 

vitrocerâmicas reforçadas por leucita pode ser atribuído não só ao seu maior 

conteúdo cristalino (60 a 70%), mas também ao maior fator de forma de sua fase de 

reforço (cristais aciculares com até 6 µm de comprimento e 1 µm de diâmetro). 

Além do controle da distribuição das partículas cristalinas e da porosidade, 

podem-se melhorar as propriedades mecânicas das cerâmicas por meio do 

acréscimo de fibras ao material. O aumento nas propriedades mecânicas de um 

material reforçado por fibras está relacionado a vários mecanismos tenacificadores 

como o ponteamento de trincas (“crack bridging”) e a tenacificação por microtrincas 

(“microcrack toughening”). Além disso, o aumento da tenacidade pode ser devido à 

absorção de energia, por meio de deformação plástica e fratura das fibras (35). 

Uma alternativa para se reforçar um porcelana odontológica é a adição de 

uma segunda fase de reforço através da incorporação de fibras curtas (whiskers) ou 

fibras longas contínuas (36). As fibras curtas de titanato de potássio (K2O.nTiO2) são 

materiais muito utilizados na Engenharia como isolantes térmicos, filtros e agentes 

de reforço para plásticos e materiais cerâmicos de alto desempenho, devido às suas 

boas propriedades físico-químicas, tais como resistência térmica e propriedades 

ópticas (37). A incorporação dessas fibras, que apresentam baixo custo quando 

comparadas a outras fibras (38), pode resultar em um compósito com boas 

propriedades mecânicas e com características para ser utilizado como material 

restaurador indireto. 

Considerando-se o que foi descrito acima, o presente trabalho foi delineado 

para averiguar a possibilidade de melhorar as propriedades mecânicas de uma 

porcelana, sem alterar as suas propriedades ópticas, por meio do acréscimo de 

fibras curtas de titanato de potássio e variando-se o tipo de processamento 

(sinterização ou injeção). 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 SINTERIZAÇÃO 

Desde a década de 40, o processo de sinterização tem sido estudado com o 

objetivo de se compreender quais são os seus mecanismos. Frenkel, em 1945, criou 

um modelo para explicar a cinética da sinterização por fluxo viscoso, tendo sido o 

primeiro a tentar esclarecer o processo de sinterização (39). Segundo Bernard et al. 

(2005), sinterização de um material é sua consolidação através da união de 

partículas e eliminação de porosidades em uma temperatura abaixo da sua 

temperatura de fusão (15). Kingery e Berg (1955) definiram sinterização como um 

processo complexo no qual partículas sólidas se unem e crescem ao mesmo tempo, 

aumentando a densidade do material e também a sua condutividade elétrica (40). A 

sinterização é, portanto, uma forma eficiente de eliminar porosidades e densificar 

uma porcelana. Como conseqüência deste processo, as suas propriedades ópticas e 

mecânicas também são melhoradas, pois os poros são elementos espalhadores de 

luz e pontos concentradores de tensões (17). 

Quando um sistema com fases distintas é aquecido até a sua temperatura de 

sinterização, aumenta-se a energia superficial livre desse sistema que tende a entrar 

em equilíbrio para diminuir essa concentração de energia. Quando as superfícies 

das diferentes fases entram em contato durante a sinterização, forças capilares 

agem nessas superfícies para que a pressão do sistema se iguale e encontre o 

equilíbrio. Tal fenômeno se torna possível por meio de transferência de massa e 

mudanças microestruturais, que podem gerar densificação e crescimento de grãos.  

Segundo Rahaman (2003), pode-se classificar a sinterização de cerâmicas 

em sinterização no estado sólido, sinterização em fase líquida, sinterização por 

pressão ou sinterização por fluxo viscoso (41). 
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Sinterização no estado sólido  

 

Ocorre em materiais puros e monofásicos em uma faixa de temperatura que 

varia entre 50 e 75% da sua temperatura de fusão. Para a redução da energia 

superficial livre, ocorre difusão atômica no estado sólido, levando a uma maior 

densificação devido ao transporte de massa para dentro dos grãos e dos poros, 

podendo também haver um engrossamento microestrutural (coarsening) sem 

necessariamente gerar densificação. Esse é o grande dilema da sinterização no 

estado sólido, ou seja, a energia usada para o engrossamento microestrutural 

(coarsening) acaba por diminuir a capacidade do material em se densificar. Ocorre 

uma competição entre o engrossamento e a densificação. Porém, quando o 

processo de engrossamento supera o de densificação, obtém-se um material mais 

poroso.  

 

 

Sinterização em fase líquida 

 

 

Uma maneira usada para melhorar o processo de densificação durante a 

sinterização no estado sólido é acrescentar um aditivo que, na temperatura de 

sinterização, encontrar-se-á em fase líquida. O líquido aumenta o transporte de 

massa para dentro dos poros, gerando maior densificação do material. Entretanto, 

ele por si só não é capaz de preencher totalmente esses poros.  

 

 

Sinterização por pressão 

 

 

Outra solução encontrada para melhorar a densificação de um material 

durante o processo de sinterização é o aumento da pressão externa que deve ser 

aplicada sobre o material tanto no estado sólido quanto em fase líquida. Este 

método é chamado de sinterização por pressão (pressure sintering, hot pressing e 
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hot isostatic pressing). Essa pressão aumenta a força motriz da sinterização no 

sentido da densificação do material, porém aumenta o seu custo de fabricação.  

 

 

Sinterização por fluxo viscoso 

 

 

Outro tipo de sinterização é a sinterização por fluxo viscoso. Nesse caso, 

quando a temperatura de sinterização é atingida, um vidro escoa pela ação de 

forças capilares causando o fechamento dos poros presentes no material. Este é o 

fenômeno que ocorre, por exemplo, com as porcelanas odontológicas (42). 

Frenkel, em 1945, criou o um modelo sobre a cinética da sinterização por 

fluxo viscoso. No seu trabalho, sugeriu que um material sólido, em altas 

temperaturas, escoa de forma muito parecida à de um líquido newtoniano, ou seja, a 

sua taxa de deformação é diretamente proporcional à tensão gerada. O escoamento 

é, portanto, causado por tensões originadas na superfície das partículas do pó (39). 

Nas grades cristalinas das partículas dos pós existem muitos vazios que são 

denominados de vacâncias atômicas. Esses vazios são considerados defeitos 

cristalinos e são concentradores de energia. Durante o processo de fluxo viscoso, 

ocorre difusão atômica mais facilmente pelas vacâncias, pois já existe certa energia 

associada a esses defeitos cristalinos. 

Em seu modelo de sinterização, Frenkel comparou a sinterização de duas partículas 

vítreas à união de duas gotas de um líquido, sendo a energia resultante da redução 

de superfície responsável pelo fluxo viscoso. Esse mesmo autor sugeriu ainda que a 

pressão dos gases no interior dos poros interromperia sua contração assim que esta 

pressão interna se igualasse à pressão da tensão superficial. 

Esse modelo descreve os estágios iniciais da sinterização isotrópica de 

partículas consideradas circulares e de mesmas dimensões e permite o cálculo da 

taxa de contração de duas partículas quando se aproximam devido ao aquecimento. 

Com o aumento da temperatura, aumenta-se a energia superficial do sistema, que 

para atingir o equilíbrio, tende a unir as partículas gerando menor área de superfície 

disponível. A energia liberada pela diminuição da área superficial é utilizada para o 

escoamento viscoso que é responsável pelo transporte de massa que produz 
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densificação (43). Segundo Kingery e Berg (1955) alguns tipos de transporte de 

matéria podem ocorrer durante a sinterização de duas esferas, incluindo 

escoamento viscoso, escoamento plástico, evaporação/condensação, difusão pela 

superfície e difusão pela rede (volume) (40). 

Kingery e Berg (1955) explicaram, por meio do modelo de Frenkel, que a 

sinterização pode ocorrer pela ocupação de material na região entre as esferas 

(Figura 2.1a) ou pela aproximação do centro das esferas (Figura 2.1b). A região de 

união entre as duas esferas é chamada de pescoço e é caracterizada por dois raios 

de curvatura x e ρ, este último é o raio do lado de fora das duas esferas (44). 

Na Figura 2.1a as esferas têm um raio inicial “r” que não se altera durante a 

sinterização, já na região de interface, ocorre um crescimento de pescoço de raio 

“x”. O raio da curvatura do ponto de contato pode ser calculado pela equação 2.1 

(quando houver a proporção x/r<0.3).  

 

r
x
2

2

=ρ                                                                                                                 Equação 2.1  

 

onde ρ é o raio da curvatura do ponto de contato (lado externo), r é o raio da esfera, 

x é o raio de curvatura formado pelo pescoço das esferas. 

O volume de material ocupado na região de interface (entre as esferas) pode 

ser calculado pela equação 2.2 e a área pela equação 2.3: 
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Equação 2.2 
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2xA π
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Equação 2.3 

 

onde V é o volume do material ocupado na região de interface, A é a área ocupada e 

r é o raio da esfera, x é o raio de curvatura formado pelo pescoço das esferas.
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O modelo de Frenkel pode ser descrito pelas equações 2.5 e 2.6. A equação 

2.5 descreve o começo da sinterização isotrópica de partículas esféricas e 

monodispersas: 

 

t
rTL

L
)(8

3
0 η

γ
=

Δ

                                                                                                    Equação 2.5 

 

A Equação 2.6 descreve a mudança de densidade durante a sinterização: 
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onde L0 é o comprimento inicial da amostra, ∆L é a contração linear após o tempo de 

sinterização t, η(T) é a viscosidade dependente da temperatura, γ  é a energia 

superficial (que é pouco dependente da temperatura), r o raio inicial da partícula, ρ0 

é a densidade inicial do corpo verde e ρg densidade do vidro (45).  

Segundo Kuczynski (1972), a sinterização das cerâmicas pode ser dividida 

em 3 etapas: a) Formação de pescoços entre partículas e rearranjo de grãos sem 

eliminação de poros, sendo que nesta etapa há pouco ou nenhum aumento da 

densidade (44); b) Crescimento dos pescoços, mudanças nas formas dos grãos e 

eliminação ou diminuição de poros; c) Densificação final e fechamento de poros. 

No estudo realizado por Cheung e Darvell (2002), foi constatada maior 

presença de poros circulares nesta terceira etapa da sinterização. Tal fenômeno foi 

resultado da diminuição de energia superficial tanto no volume quanto na superfície 

do material devido à sua exposição a temperaturas mais altas nesta fase (17).  

Sabe-se que a total eliminação dos poros residuais é algo muito difícil na 

sinterização por fluxo viscoso, pois os poros surgem por meio da liberação dos 

gases aprisionados previamente à sinterização e pela formação dos gases (vapor 

d’água, N2 e CO2) oriundos das próprias partículas vítreas durante o processo, em 

um fenômeno conhecido como difusão que depende do tempo, temperatura e 

viscosidade durante o processo de sinterização.  
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O trabalho de Bernard et al. (15), resume bem o processo de sinterização. Um 

vidro de soda-cal processado com diferentes tempos de sinterização foi avaliado por 

micro-tomografia computadorizada. Os autores compararam o método clássico de 

análise de porosidade bidimensional, com as imagens tridimensionais reconstruídas 

pelas micro-tomografias conforme mostra a Figura 2.2. Foi possível observar a 

formação dos pescoços e alguns poros internos comunicando-se com outros poros. 

Com o passar do tempo, percebe-se claramente crescimentos de pescoços em 

todas as 3 dimensões, com união de partículas, bem como a separação de poros e 

diminuição dos mesmos. Com o prolongar dos tempos de sinterização, foi possível 

verificar maior crescimento de pescoços e mudanças nas formas dos grãos, e 

redução de porosidade. A proporção de poros no material decresceu de 36% no pó 

sinterizado por 20 minutos, para 27% em 120 minutos, 16% em 180 minutos e 8% 

em 270 minutos, gerando maior densificação no material. 
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2.2 INJEÇÃO 

O processo conhecido como injeção ou prensagem a quente das cerâmicas 

se baseia na aplicação de uma força externa em elevadas temperaturas para a 

obtenção de um produto final livre de grandes poros, com menor cristalização 

secundária, com grãos menores e homogeneamente distribuídos, além de maior 

densidade e propriedades mecânicas otimizadas (46). 

O processamento por injeção foi amplamente difundido na Odontologia a 

partir da década de noventa, com o surgimento do sistema IPS Empress (Ivoclar, 

Schaan, Liechtenstein) e em 1996 com a vitro-cerâmica OPC (optimal pressable 

ceramic) (Jeneric Pentron, Wallingford, CT, EUA), ambas vitro-cerâmicas reforçadas 

por leucita. Em 1998, surgiu o sistema IPS Empress 2 (Ivoclar, Schaan, 

Liechtenstein), uma vitro-cerâmica a base de dissilicato de lítio (47).  

Neste tipo de processamento ocorre injeção de uma pastilha de vitro-

cerâmica num molde de revestimento previamente concebido por meio da técnica de 

cera perdida (48). As vitro-cerâmicas são materiais produzidos a partir de um vidro 

que passa por um tratamento térmico para gerar uma fase cristalina em seu interior. 

A prensagem a quente da vitro-cerâmica no anel de revestimento é realizada em 

altas temperaturas. Esse processamento envolve o uso de um forno especial para 

porcelana com um êmbolo pneumático que prensa o material cerâmico no molde 

sob vácuo. Os benefícios da prensagem a quente com relação ao método mais 

tradicional de sinterização são: menor porosidade, melhora da resistência mecânica 

e melhora da adaptação marginal (49). 

A vitro-cerâmica IPS Empress apresenta uma microestrutura similar à das 

porcelanas feldspáticas, ou seja, possui uma matriz vítrea reforçada por leucita, 

sendo o conteúdo cristalino de aproximadamente 35%. Sua resistência mecânica 

varia de 95 a 180 MPa e sua tenacidade à fratura é de aproximadamente 

1,3 MPa.m1/2 (48). Devido à sua menor resistência em comparação ao sistema IPS 

Empress 2, este material é recomendado somente para inlays, onlays e coroas 

unitárias (50).  

O sistema IPS Empress 2 foi desenvolvido para a confecção de infra-

estruturas de próteses parciais fixas de três elementos até a região de segundo pré-
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molar. Sua microestrutura é constituída por 60% em volume de cristais alongados de 

dissilicato de lítio (Li2Si2O5) distribuídos em uma matriz vítrea (49, 51, 52). O 

comprimento desses cristais varia de 0,5 a 4 µm e seu diâmetro varia de 0,1 a 

0,3 µm. A resistência à flexão desta vitro-cerâmica está ao redor de 400 MPa e sua 

tenacidade à fratura é aproximadamente 3,0 MPa.m1/2 (53). As melhores 

propriedades mecânicas do sistema IPS Empress 2 podem ser explicadas pelo seu 

alto conteúdo cristalino aliado ao fator de forma da sua fase de reforço (i.e. 

partículas alongadas). 

Alguns estudos mostram que o processamento por injeção (vitro-cerâmica 

IPS Empress, por exemplo) gera menor porosidade quando comparado às 

porcelanas processadas pelo método convencional. O processamento por injeção é 

capaz de reduzir o tamanho e a quantidade dos poros. Além disso, essa técnica 

resulta em uma dispersão mais uniforme dos cristais de leucita, além de produzir 

menor quantidade de microtrincas na matriz vítrea. (49, 54). 

A quantidade, o tamanho e a distribuição das partículas de leucita 

influenciam nas propriedades mecânicas das porcelanas. Foi observado que 

porcelanas que não possuem distribuição uniforme dos cristais de leucita 

apresentam maior quantidade de microtrincas e menor resistência em comparação 

aos materiais com cristais de menor tamanho e distribuição mais uniforme (55). As 

partículas de leucita formam aglomerados na matriz vítrea. O tamanho desses 

aglomerados aumenta com o aumento do conteúdo cristalino de uma porcelana. 

Devido aos aglomerados, criam-se campos de tensão que resultam em trincas na 

matriz vítrea circundando os aglomerados. Porcelanas com menor conteúdo 

cristalino e cristais menores não apresentam trincas associadas ao seu conteúdo 

cristalino e a um campo de tensão residual (12).  
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2.3 REFORÇO DE PORCELANAS 

 Como explicado anteriormente, a melhora das propriedades mecânicas das 

cerâmicas dentárias pode ser obtida por meio do controle da distribuição das 

partículas cristalinas e controle da porosidade. Entretanto, outros fatores podem 

melhorar o comportamento das cerâmicas, como a troca iônica, o tratamento térmico 

e a inclusão de uma fase cristalina de reforço (56). A troca iônica é usada para 

aumentar a resistência de porcelanas através da troca de pequenos íons de sódio 

por grandes íons de potássio, em uma temperatura inferior à sua temperatura de 

transição vítrea (Tg) (57). A troca desses íons gera uma camada de compressão de 

aproximadamente 50 µm (58) na superfície da porcelana, levando a aumentos de 

mais de 100% nos valores de resistência (57). O tratamento térmico também pode 

ser usado para melhorar as propriedades de uma porcelana e consiste no aumento 

da temperatura da porcelana acima de sua Tg e abaixo da sua temperatura de 

amolecimento e em seguida um resfriamento com jato de ar ou imersão em óleo. As 

diferenças nas taxas de resfriamento da superfície para o interior do material geram 

tensões de compressão semelhantes àquelas geradas pela troca iônica, chegando a 

aumentar em mais de 200% a média de resistência de porcelanas odontológicas 

(59). Outra maneira encontrada para gerar tensões de compressão em uma 

porcelana odontológica consiste na aplicação de um vidro com coeficiente de 

expansão térmica menor do que o da porcelana, que ao ser submetido a um 

aumento de temperatura e posteriormente ao resfriamento, gera uma camada 

compressiva na superfície da porcelana, diminuindo os defeitos superficiais e 

aumentando a sua resistência. (60). 

Outro método bastante eficaz no sentido de melhorar as propriedades de 

uma porcelana, é a inclusão de uma nova fase cristalina (partículas ou fibras) ou 

simplesmente o aumento do teor cristalino da própria porcelana. Sabe-se que a 

proporção de leucita de uma porcelana pode afetar diretamente as suas 

propriedades mecânicas (10, 61). Kon et al. (1994) (62) mostraram que uma 

porcelana com 20% de leucita obteve maiores valores de resistência à flexão 

comparada à mesma porcelana sem leucita. No entanto, quantidades maiores do 

que 30% de conteúdo cristalino geraram uma queda nos valores de resistência. 
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Sugeriu-se que esta diminuição seria causada pelo aumento considerável do 

tamanho das trincas originadas por diferenças entre os coeficientes de expansão 

térmica da leucita (fase de reforço) e da matriz (fase contínua).  

O acréscimo de uma nova fase cristalina também pode melhorar as 

propriedades de uma porcelana. Um exemplo muito conhecido é o das porcelanas 

reforçadas com partículas de alumina, que surgiram em 1965, e ofereceram grandes 

melhoras nas propriedades mecânicas das porcelanas (63). A alumina tem módulo 

de elasticidade ao redor de 350 GPa e sua tenacidade à fratura está entre 3,5 e 4,0 

MPa.m1/2. A sua inclusão numa matriz vítrea com coeficiente de expansão térmica 

muito similar pode gerar grande aumento nas propriedades mecânicas de uma 

porcelana (63). 

As fibras também podem ser consideradas eficientes para reforçar uma 

porcelana, podendo ser fibras longas ou curtas (whiskers). As fibras longas e 

contínuas geram um aumento nas propriedades mecânicas de uma porcelana por 

meio de mecanismos tenacificadores como o ponteamento de trincas (crack 

bridging), e a tenacificação por microtrincas (microcrack toughening). Além disso, o 

aumento da tenacidade do material pode ocorrer devido à absorção de energia, por 

meio de deformação plástica e fratura das fibras (35). 

Em um estudo realizado com barras de porcelana odontológica reforçadas 

com fibras longas, foi encontrado um aumento de 137% nos valores de resistência à 

flexão. Trabalhos importantes foram realizados por Tanimoto e Nemoto (64) que, em 

2004, desenvolveram um compósito cerâmico para uso odontológico reforçado por 

fibras contínuas e longas de alumina com diâmetro de 10 µm. Essas fibras foram 

obtidas através da técnica do tape casting. O compósito reforçado por fibras, quando 

comparado com um compósito de alumina infiltrado com vidro, obteve valores de 

resistência à flexão significativamente maiores. Os mesmos autores, em outro 

estudo realizado em 2006 (65), variaram a temperatura de sinterização do compósito 

de alumina reforçado com fibras. A análise dos resultados de resistência à flexão e 

módulo de elasticidade, demonstrou valores mais baixos para as mais altas 

temperaturas de sinterização. Os autores observaram que nas temperaturas mais 

altas ocorreu degradação das fibras de alumina, transformando a sua estrutura 

cristalográfica de α-alumina em mulita. Os autores concluíram que a otimização do 

compósito de alumina com fibras é diretamente dependente de uma temperatura 
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ideal de sinterização. À mesma conclusão chegaram os autores de outro estudo 

(66), no qual foram adicionados 5% e 10% de fibras curtas de Al2O3/GdAlO3 em uma 

porcelana odontológica, sendo que também não foi verificado nenhum aumento na 

resistência à flexão. No entanto, é preciso ressaltar que os autores não alteraram o 

ciclo de sinterização recomendado pelo fabricante para a porcelana em estudo, 

concluindo que não houve um bom “molhamento” das fibras pela porção vítrea da 

porcelana durante o ciclo de sinterização. Foram recomendadas alterações na 

temperatura e/ou tempo de sinterização para que fosse possível aumentar o fluxo 

viscoso da porcelana ao redor das fibras, otimizando assim a interface matriz/fibra. 

As fibras curtas (whiskers) também podem ser muito eficazes num reforço 

de porcelanas, pois são finas e resistentes. Estas fibras são conhecidas por terem 

uma estrutura cristalina de alta resistência, e proporcionarem melhor reforço do que 

as fibras convencionais de carbono ou de vidro. No entanto, algumas fibras de 

whiskers, como as de carbeto de silício (SiC), podem ter custos muito elevados, 

tornando o seu uso mais difícil. Essas fibras podem custar entre dez a vinte vezes 

mais do que, por exemplo, as de titanato de potássio (K2O.nTiO2) (38). 

As fibras curtas (whiskers) de titanato de potássio (K2O.nTiO2, n = 1, 2, 4, 6 e 

8) apresentam-se na forma cristalina e são muito usadas como isolantes térmicos, 

filtros e agentes de reforço para plásticos e materiais cerâmicos de alto 

desempenho, pois possuem boas propriedades físico-químicas, como resistência 

térmica e propriedades ópticas (67). Geralmente, o seu diâmetro varia entre 0,1 e 

1 µm, o que pode ser considerado um benefício em relação às fibras de vidro e de 

carbono, pois estas possuem diâmetro aproximadamente 10 vezes maior (68). No 

trabalho de Yu et al. (2000) (69) foi verificado aumento significativo nos valores de 

resistência do compósito reforçado com whiskers de titanato de potássio. Esse 

aumento da resistência acompanhou o aumento da concentração de whiskers no 

compósito, chegando ao limite de 20% em massa. 
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3 PROPOSIÇÃO 

O objetivo geral desse trabalho foi avaliar o efeito da adição de fibras e tipo 

de processamento (sinterização versus injeção) na microestrutura, propriedades 

mecânicas, parâmetros de crescimento subcrítico e propriedades ópticas de uma 

porcelana dentária à base de leucita. Os objetivos específicos foram: 

 

1. Determinar o efeito da adição de fibras de hexatitanato de potássio em 

diversas propriedades (propriedades mecânicas, parâmetros de 

crescimento subcrítico e propriedades ópticas) de uma porcelana dentária 

processada por sinterização. A hipótese testada foi a de que, em relação 

ao material processado por sinterização (sem adição de fibras), a adição 

de fibras aumentaria as propriedades mecânicas e os parâmetros de 

crescimento subcrítico sem entretanto alterar significativamente as 

propriedades ópticas. 

 

2. Determinar o efeito do processamento por injeção (sem adição de fibras) 

em diversas propriedades (propriedades mecânicas, parâmetros de 

crescimento subcrítico e propriedades ópticas) de uma porcelana dentária. 

A hipótese testada foi a de que, em relação ao processo de sinterização 

(sem adição de fibras), o processamento por injeção aumentaria as 

propriedades mecânicas e os parâmetros de crescimento subcrítico sem 

entretanto alterar significativamente as propriedades ópticas. 

 

 

3. Determinar o efeito da associação do processamento por injeção com a 

adição de fibras de hexatitanato de potássio em diversas propriedades 

(propriedades mecânicas, parâmetros de crescimento subcrítico e 

propriedades ópticas) de uma porcelana dentária. A hipótese testada foi a 

de que, em relação ao processo de sinterização (sem adição de fibras), a 

associação da injeção com inclusão de fibras aumentaria as propriedades 
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mecânicas e os parâmetros de crescimento subcrítico sem, entretanto 

alterar significativamente as propriedades ópticas. 

 



40 

 

 

 

4 MATERIAL E MÉTODOS  

Para a realização desse trabalho foi utilizada a porcelana odontológica à base 

de leucita (Vintage Halo, Shofu) com ou sem adição de fibras curtas (whiskers) de 

hexatitanato de potássio (K2O.6TiO2), processadas por sinterização ou por injeção. 

 

4.1 ESTUDO PILOTO 

Foi necessário desenvolver um estudo piloto para avaliar o efeito da adição 

de fibras e do processamento nas propriedades da porcelana em estudo. Esse 

estudo foi realizado variando-se a concentração de fibras, temperatura de 

sinterização e de injeção de modo a encontrar os parâmetros que resultassem em 

um material final com propriedades ópticas e resistência à flexão otimizadas. Optou-

se por realizar o estudo piloto com grupos sinterizados convencionalmente e 

processados por injeção, variando-se a concentração de fibras (5 ou 10%) em seis 

temperaturas diferentes (915, 925, 935, 945, 955 e 965°C), além do grupo controle 

(grupo sinterizado a 915°C conforme recomendação do fabricante) e do grupo sem 

fibras injetado a 915°C. Foram confeccionados 10 espécimes para cada grupo, 

conforme mostra a Tabela 4.1. 
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Tabela 4.1 - Número total de espécimes confeccionados para o estudo 
piloto, processados por sinterização e por injeção, variando-se 
a concentração de fibras (5 e 10%) nas seis temperaturas 

Temperatura 

(oC) 

Processamento 

 

Conteúdo de fibras (%) 

0 

(controle)
5 10 

915 
Sinterizados 10 10 10 

Injetados 10 10 10 

925 
Sinterizados - 10 10 

Injetados - 10 10 

935 
Sinterizados - 10 10 

Injetados - 10 10 

945 
Sinterizados - 10 10 

Injetados - 10 10 

955 
Sinterizados - 10 10 

Injetados - 10 10 

965 
Sinterizados - 10 10 

Injetados - 10 10 

4.1.1 Preparo do pó de porcelana misturado com fibras 

Para confeccionar uma porcelana reforçada com fibras curtas (whiskers) de 

hexatitanato de potássio (K2O.6TiO2) com aproximadamente 20 µm de comprimento, 

foram acrescentadas ao pó da porcelana uma proporção de 5 e 10% em massa. O 

pó da porcelana odontológica à base de leucita (Vintage Halo, Shofu) foi misturado 

às fibras de hexatitanato de potássio com o auxílio de álcool isopropílico em volume 

duas vezes maior do que a mistura dos pós. Essa solução foi acondicionada em um 

recipiente com esferas de alumina, levada a um moinho de bolas e misturada por 
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uma hora. A mistura final foi imediatamente passada a uma placa de Petri e levada a 

uma estufa a 150°C por 2 horas com a finalidade de evaporar o álcool isopropílico. 

Após essas etapas obteve-se um pó de porcelana misturado às fibras de titanato de 

potássio pronto para uso (Figuras 4.1 e 4.2).  

4.1.2  Produção dos espécimes sinterizados (com e sem fibras) 

Para a técnica convencional de sinterização, foram confeccionados 

espécimes em forma de disco de uma porcelana odontológica à base de leucita 

(Vintage Halo, Shofu). O pó cerâmico foi misturado à água destilada sob vibração a 

fim de se obter uma barbotina homogênea e então corpos verdes foram 

conformados em matriz de carbeto-tungstênio com dimensões de 14,9 mm de 

diâmetro e 2,9 mm de profundidade. O preenchimento da matriz foi feito sob intensa 

vibração manual para evitar a incorporação de bolhas de ar, retirando-se o excesso 

de água com papel absorvente. Em seguida, o disco foi extraído da matriz e 

posicionado sobre uma base refratária para ser levado ao forno Kerampress (Kota, 

Brasil) onde foi sinterizado conforme o ciclo sugerido pelo fabricante Apenas três 

espécimes foram levados ao forno a cada ciclo de queima. Os mesmos 

procedimentos foram feitos para os grupos com 5 e 10% de fibras, porém o pó de 

partida era o pó de porcelana previamente misturado às fibras de hexatitanato de 

potássio, com 5 e 10% em massa (item 4.1), nas seis temperaturas diferentes como 

descrito na tabela 4.1. 
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Tabela 4.2 - Ciclo de sinterização, variando a temperatura final entre 915 e 965°C 

Etapa Tempo e/ou Temperatura 

Pré-aquecimento 450°C 

Secagem 450°C 6 min 

Temperatura inicial 450°C 

Taxa de aquecimento 50 /min 

Temperatura máxima 915-965°C 

vácuo 915-965°C 

Temperatura de desligamento da bomba de vácuo 915-965°C 

Tempo de resfriamento 1 3 min 

Tempo de resfriamento 2 2 min 

Tempo de resfriamento 3 1 min 

 

 

Ao término do ciclo de sinterização, os espécimes tinham dimensões de 

12,5 mm de diâmetro e 2,4 mm de espessura devido à contração volumétrica de 

~16% inerente ao processo de sinterização do material. Os espécimes foram então 

retificados até que se obtivesse 1,3 mm de espessura com superfícies perfeitamente 

planas e paralelas entre si, em politriz semi-automática Ecomet 3 (Buehler, Lake 

Bluff, EUA), com prato de 45 µm. Depois de retificados, os espécimes tiveram um 

dos seus lados polidos também em politriz semi-automática com utilização de uma 

seqüência de discos e soluções diamantadas (até 1 μm), para obter-se uma 

superfície livre de riscos, dotada de brilho especular e com espessura final de 

1.00 ± 0.13 mm.  
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4.1.3 Produção dos espécimes processados por injeção (com e sem fibras) 

Para confeccionar os espécimes processados por injeção, fez-se necessária 

a confecção prévia de um lingote manipulável de porcelana. Foram utilizados 4,5 g 

do pó de porcelana (com e sem fibras), misturados a 2 mL de água destilada. 

Posteriormente essa mistura foi compactada na matriz de aço temperado que teve 

as suas superfícies previamente molhadas por uma solução de pó de estearato de 

zinco e acetona. O estearato de zinco foi utilizado para facilitar a posterior 

desinclusão do cilindro compactado de porcelana/fibras da matriz de compactação, 

pois o mesmo quando prensado, forma uma camada de cera revestindo o cilindro de 

pó compactado que favorece o deslizamento do cilindro na matriz de aço durante a 

desinclusão.  

A matriz de compactação tinha dimensões de 12 mm de diâmetro e 

profundidade suficiente para acrescentar a mistura de porcelana com água. A 

compactação foi realizada com uma prensa hidráulica com pressão de 3 toneladas 

por 30 segundos, resultando em uma pastilha com aproximadamente 12 mm de 

diâmetro por 20 mm de altura. Essa pastilha compactada foi levada ao forno de anel 

(Mastercasting, Dental Pioneira, São Paulo, SP, Brasil) a 500°C por 30 minutos para 

que o estearato de zinco fosse volatilizado, obtendo assim um cilindro de porcelana 

compacto, manipulável e livre de estearato de zinco (Figura 4.3). Para se 

confeccionar o lingote de porcelana sem fibras, foram realizadas as mesmas etapas 

descritas acima, porém, partindo-se de um pó de porcelana sem fibras.  

O próximo passo foi a confecção dos padrões de cera em forma de disco 

utilizando uma matriz de silicone com cavidades vazadas para preenchimento com a 

cera (12 mm de diâmetro e 2 mm de espessura). Depois de resfriada a cera, os 

excessos foram removidos e os discos foram então conectados radialmente a canais 

de alimentação de cera (“sprues”). O molde para injeção da cerâmica foi preparado 

com revestimento à base de quartzo e cristobalita, Gilvest HS (BK Giulini, 

Alemanha). Inicialmente, os espécimes encerados foram fixados em uma base 

cilíndrica de silicone, formadora do conduto de alimentação padronizado para a 

acomodação das pastilhas e do punção. Em cada anel grande (200 g de 

revestimento) foram colocados 4 discos com seus “sprues”. Um cilindro, também de 
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silicone, foi adaptado à base, de maneira a formar um cilindro estabilizado na parte 

inferior pela base de silicone e na parte superior por uma “tampa” do anel de silicone 

própria para este fim. Nesta etapa, foram colocados pontos de cera na face interna 

do cilindro para servirem de orientação na fase de desinclusão. O complexo 

base/papel/anel de silicone foi preenchido pelo revestimento até sua totalidade. O 

revestimento foi proporcionado com uma relação pó/líquido de 200 g para 36 mL de 

líquido de revestimento e 16 mL de água destilada. O revestimento foi espatulado 

mecanicamente a vácuo por 60 s, sendo que a inclusão foi realizada manualmente, 

sob vibração mecânica. Após a presa do revestimento (entre 0,5 e 1 h), a base 

formadora do conduto, o anel de silicone e sua tampa superior foram removidos do 

cilindro, para que este fosse levado ao forno para eliminação da cera. Em um forno 

de anel (Mastercasting, Dental Pioneira, São Paulo, SP, Brasil), a cera foi 

volatilizada e o revestimento termicamente expandido até 850°C por 1 h. Junto com 

o cilindro de revestimento, foi pré-aquecido o êmbolo (punção) de alumina. O 

conjunto composto de cilindro de revestimento, pastilhas de porcelana e êmbolo de 

alumina foi introduzido no forno Kerampress, num ciclo próprio para injeção, 

Conforme mostra a tabela dos ciclos utilizados. (Tabela 4.3). Ao atingir a 

temperatura final, as pastilhas foram injetadas durante 5 minutos pelo êmbolo a 

3,5 Bar de pressão constante, num processo de escoamento viscoso, deslocando-se 

para dentro do molde, com duração aproximada de 40 min. Após o resfriamento do 

molde até a temperatura ambiente, realizou-se a desinclusão dos espécimes. O 

primeiro passo da desinclusão foi a marcação do punção de alumina para ele ser 

separado do resto do conjunto, ser limpo e utilizado novamente para as prensagens 

seguintes. Com um disco de carbeto de silício (SiC) montado em um motor elétrico, 

o cilindro foi cortado respeitando-se os pontos de orientação previamente 

executados e removendo-se os pedaços de revestimento com a ajuda de uma 

tesoura para ouro. A remoção do revestimento restante na porção mais próxima dos 

espécimes foi realizada com uma ponta diamantada em alta rotação (#740, Vortex, 

São Paulo, Brasil). Os canais de alimentação preenchidos com porcelana que 

ficaram conectados aos espécimes também foram removidos com a ponta 

diamantada. Os espécimes na forma de disco foram, então, submetidos às etapas 

de usinagem e polimento. Ao término do ciclo de injeção, os espécimes tiveram as 
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dimensões de aproximadamente 12,5 mm de diâmetro e 2,4 mm de espessura. Os 

espécimes foram então retificados e polidos igualmente aos grupos sinterizados. 

 

 

Tabela 4.3 - Ciclo térmico para injeção das pastilhas de porcelana/fibras para obtenção dos 
espécimes 

 
Ti 

(°C) 

Va 

(°C/min) 

Tf 

(°C) 

Tempo 

Tf (min) 

ti 

(min) 

Pi 

(Bar) 

Porcelana 

Injetada 
700 60 

915, 925, 935, 

945, 955 ou 965 
20 5 3,5 

Nota: Ti – temperatura inicial do forno; Va – taxa de aquecimento; Tf – temperatura de injeção (foram 
testadas 6 temperaturas variando de 10 em 10°C); ti – tempo de injeção; Pi – pressão de injeção 
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4.1.4 Determinação da resistência à flexão 

A resistência à flexão biaxial (σf) foi calculada por meio de ensaios 

realizados na taxa de tensão de 1 MPa/s, numa máquina de ensaios universal 

(Sintech 5G, MTS, São Paulo, Brasil) e um programa de controle de velocidade de 

carregamento (TestWorks 4 Advanced Rate Control Option, MTS). O dispositivo de 

flexão em três pontos pode ser observado na Figura 4.4. Foram ensaiados 10 

espécimes para cada grupo e a resistência à flexão foi calculada pela fórmula 

apresentada na norma ASTM F 394-78 (70): 

 

( ) 2/2387,0 wYXFf −−=σ                   Equação 4.1 

 

 

onde σf é a resistência à flexão biaxial, F é a carga no momento da fratura, w 

é a espessura do espécime e X e Y foram determinados pelas seguintes equações: 

 
22 )/](2/)1[()/ln()1( CBCBX νν −++=                  Equação 4.2 

 
22 )/)(1(])/ln(1)[1( CACAY νν −+++=                  Equação 4.3 

 

onde ʋ é o coeficiente de Poisson, A é o raio do círculo formado pela esferas 

de apoio (4 mm), B é o raio da ponta do pistão (1,7 mm) e C é o raio do espécime 

(~6 mm). 

Durante os ensaios, o dispositivo de flexão foi colocado dentro de um 

recipiente e imerso em água destilada com sistema de aquecimento para manter a 

temperatura constante de 37°C. 
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O parâmetro de translucidez (PT) (72), que determina a capacidade de 

mascaramento de um material, foi obtido por meio da medição do parâmetro de 

diferença de cor (“colour difference”), ΔE, o qual foi obtido por meio da medição dos 

parâmetros L*, a* e b* de um material sobre um fundo branco e um fundo preto 

sucessivamente (73). O valor de ΔE pode ser determinado de acordo com a seguinte 

fórmula (74): 

 
ΔE = [(Lp* - Lb*)2 + (ap* - ab*)2 + (bp*- bb*)2]1/2                          Equação 4.5 

 

onde os subscritos “p” (preto) e “b” (branco) indicam a cor do fundo sobre em 

que o espécime foi colocado no momento da medição com o espectrofotômetro 

O índice de opalescência foi medido pelo método colorimétrico que utiliza as 

coordenadas a* e b* do sistema CIELab, por meio da seguinte fórmula (75): 

 

IO＝[(a*t - a*r)2 + (b*t - b*r)2]1/2                          Equação 4.6 

 

onde os subscritos “t” (transmitância) e “r” (reflectância) indicam o modo de 

medição no espectrofotômetro. As medidas de “t” foram obtidas pelo modo de 

transmitância total e as medidas de reflectância foram obtidas sobre o fundo preto. 

 

4.1.6 Análise dos resultados  

Os resultados do estudo piloto de resistência à flexão e propriedades ópticas 

foram analisados por meio de análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey com 

nível global de significância de 5% para poder determinar as diferenças entre os 

materiais estudados. 
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4.2 - AVALIAÇÃO FINAL DO EFEITO DA ADIÇÃO DE FIBRAS E DO TIPO DE 

PROCESSAMENTO NAS PROPRIEDADES DE UMA PORCELANA 

Com base nos resultados obtidos no estudo piloto realizado, foram 

estabelecidos critérios para escolha de quatro grupos experimentais que 

permitissem avaliar o efeito da adição de fibras e do tipo de processamento nas 

propriedades de uma porcelana odontológica. Os detalhes dos critérios utilizados 

para a escolha dos quatro grupos experimentais descritos abaixo estão 

apresentados na seção Resultados. Os grupos escolhidos para essa parte do 

trabalho estão descritos na Tabela 4.4. 

 

 

Tabela 4.4 - Grupos escolhidos a partir do estudo piloto para avaliação do efeito da adição de fibras 
e do tipo de processamento nas propriedades de uma porcelana odontológica 

Grupos (Sigla) 
n° total de 

espécimes Descrição 

CS 80 
Porcelana sinterizada pelo método convencional 

na temperatura recomendada pelo fabricante. 

SF 80 

Porcelana sinterizada pelo método convencional 

com adição de 10% em fibras na temperatura de 

915°. 

ISF 80 Porcelana injetada sem fibras a 915°C. 

IF 80 Porcelana injetada com 5% de fibras a 935°C. 
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4.2.1 Métodos analíticos para a caracterização dos materiais 

4.2.1.1 Densidade 

A densidade (ρ) dos grupos foi medida pelo princípio de Arquimedes. As 

massas dos corpos-de-prova secos e imersos em um béquer com água destilada 

foram medidas em uma balança analítica (H35AR, Mettler, Zurique, Suíça). Foram 

utilizados 10 espécimes de cada grupo experimental para determinar a densidade, 

utilizando a equação 4.7. 

 

água
águaar

ar

mm
m ρρ ⋅
−

=                                                                                    Equação 4.7 

 

onde mar e mágua são as massas dos espécimes medidas no ar e imerso em 

água, respectivamente, e ρágua é a densidade da água na temperatura em que as 

medidas foram realizadas (essa temperatura foi aferida com um termômetro). 

4.2.1.2 Constantes elásticas 

O módulo de elasticidade (E) e coeficiente de Poisson (ν) foram obtidos pelo 

método do pulso-eco ultrassônico, que se baseia determinação da velocidade de 

propagação de uma onda ultrassônica no interior do material a partir da medição do 

tempo de vôo do pulso. Para a obtenção desses valores, utilizou-se um aparelho 

emissor-receptor de pulso ultrassônico (pulser-receiver 5900 PR, Panametrics) de 

200 MHz capaz de emitir e captar pulsos ultrassônicos com o auxílio de dois 

transdutores de onda, um longitudinal (modelo V208-RM, Panametrics) e outro 

transversal (modelo V222-RM, Panametrics), ambos de 20 MHz. A determinação do 
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onde ρ é a densidade e Vl e Vt são, respectivamente, as velocidades da 

onda longitudinal e da onda transversal. 

4.2.1.3 Dureza Vickers e tenacidade à fratura pelo método da fratura por indentação 

(IF) 

Nos ensaios de dureza e tenacidade à fratura pelo método de fratura por 

indentação, foram realizadas dez indentações sobre três espécimes com superfícies 

polidas. As indentações foram realizadas com um indentador de diamante Vickers 

(carga de 2 kgf e tempo de penetração de 20 s) em um microdurômetro (MVK-H-3, 

Mitutoyo, Japão). Imediatamente após as indentações, foram medidas no próprio 

microdurômetro as diagonais da marcação e a extensão das trincas radiais 

superficiais.  

A dureza Vickers (HV) foi calculada pela seguinte equação: 

 

2

8544,1
d

PHV =
                                         Equação 4.10 

 

 

onde P é a carga e d é a média das medidas das diagonais da indentação. 

A tenacidade à fratura foi determinada pelo método da fratura por indentação 

(IF) utilizando-se a equação de ANSTIS (77). 

 

( ) ( )2/32/1 //016,0 cPHEK Ic =                                         Equação 4.11 

 

onde P é a carga, c é a medida da trinca radial, E é o módulo de elasticidade 

e H é a dureza do espécime. 
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4.2.1.4 Análise microestrutural 

Os espécimes foram polidos e submetidos a um ataque de ácido fluorídrico a 

2% por 15 segundos. Os espécimes foram analisados em microscópio óptico (MO) e 

eletrônico de varredura (MEV). As micrografias obtidas no MO foram delineadas 

manualmente num programa de tratamento de imagens (Photoshop 7.0, Adobe, 

USA). A partir desse delineamento, foi possível analisar essa nova imagem no 

programa analisador de imagem (“Image J”, EUA) para determinar a área, tamanho 

(diâmetro da secção transversal) e a fração volumétrica dos poros. Os valores de 

tamanhos de poros utilizados neste trabalho foram calculados pelo diâmetro de 

Feret, que corresponde à maior distância entre dois pontos quaisquer ao longo do 

perímetro analisado (Kaye, 1998).  

 

4.2.2 Ensaios mecânicos 

4.2.2.1 Resistência à flexão biaxial e análise de weibull 

A resistência à flexão biaxial (σf) foi obtida seguindo-se a mesma 

metodologia previamente descrita para o grupo piloto. Porém, foram ensaiados 30 

espécimes para análise estatística de Weibull. O módulo de Weibull (m) e a 

resistência característica (σ0) foram determinados analisando-se os dados de 

resistência à fratura para a taxa de tensão de 1 MPa/s de acordo com a distribuição 

de Weibull de dois parâmetros (Equação 4.12): 
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                                                                                Equação 4.12 
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onde Pf é a probabilidade de fratura. 

A probabilidade de fratura em função da tensão de fratura (Pf(σi)) foi 

calculada de acordo com a equação 4.13: 

 

( )
( )

N
iP if

5,0−
=σ

                                                                                           Equação 4.13  

 

onde N é o número de corpos-de-prova ensaiados e i é o número de ordem da 

tensão de fratura (classificada em ordem crescente). 

Os parâmetros m e σ0 foram estimados pelo método de probabilidade 

máxima (“maximum likelihood”). O limite superior e inferior dos intervalos de 

confiança de 95% de m e σ0 foram calculados com o método da razão de 

verossimilhança (“likelihood ratio”). 

4.2.2.2 Fadiga dinâmica 

O ensaio de fadiga dinâmica foi realizado por meio de ensaio de resistência 

à flexão biaxial, seguindo as mesmas normas do estudo. Porém os ensaios foram 

realizados em cinco taxas de tensão: 10-2, 10-1,100, 101 e 102 MPa/s. Foram 

ensaiados 10 espécimes em cada taxa, com exceção da taxa da 1 MPa/s, em que 

foram ensaiados 30 espécimes para realizar a análise estatística de Weibull, como 

descrito anteriormente. 

Os parâmetros de fadiga dinâmica (n e σf0) e seus respectivos desvios-

padrão foram calculados de acordo com as equações propostas na norma ASTM C 

1368-00 (78). 

0log.log
1

1log ff n
σσσ ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+
=                                                                       Equação 4.14 

 

 

onde σ é a taxa de tensão (MPa/s) (Equação 4.14): 
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As curvas de tempo de vida (“life-time curves”) dos materiais foram 

construídas de acordo com a correlação entre o logaritmo da tensão de fratura e o 

logaritmo do tempo até a fratura dos corpos-de-prova ensaiados no teste de fadiga 

dinâmica (79, 80).  

Com base nos resultados obtidos através do ensaio de fadiga dinâmica e da 

análise estatística de Weibull, foram construídos diagrama tensão-probabilidade-

tempo, SPT, para tempos de falha entre 100 e 109 segundos. 

4.2.3 Medição das propriedades ópticas 

As propriedades ópticas dos quatro grupos experimentais descritos foram 

medidas seguindo-se as mesmas metodologias apresentadas previamente no 

estudo piloto. Foram determinados razão de contraste, parâmetro de translucidez e 

índice de opalescência. 

4.2.4 Análise fractográfica 

Realizou-se uma análise qualitativa das superfícies de fratura de seis 

espécimes de cada grupo, que foram analisadas no MEV para se observar detalhes 

relacionados à origem e propagação da fratura. Esta análise foi iniciada na região 

submetida à máxima tensão de tração durante o ensaio de flexão biaxial, i.e., na 

região central do espécime na forma de disco. 
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4.2.5 Análise dos resultados 

Os resultados dos experimentos finais foram analisados da seguinte forma: 

 

a) Os resultados de densidade, constantes elásticas, dureza, tenacidade e 

porosidade foram analisados por análise de variância (ANOVA) e teste 

de Tukey com nível global de significância de 5% para poder determinar 

as diferenças entre os grupos estudados. 

b) A análise estatística de Weibull foi utilizada para analisar os dados de 

resistência. Os parâmetros m e σ0 foram estimados pelo método de 

probabilidade máxima (maximum likelihood). O limite superior e inferior 

dos intervalos de confiança de 95% de m e σ0 foram calculados com o 

método da razão de verossimilhança (likelihood ratio). 

c) Os parâmetros de fadiga dinâmica (n e σf0) e seus respectivos desvios-

padrão foram calculados de acordo com as equações propostas na 

norma ASTM C 1368-00. 
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5 RESULTADOS 

5.1 ESTUDO PILOTO 

Como já foi explicado na seção Material e Métodos, para avaliar o efeito da 

adição de fibras e do processamento nas propriedades de uma porcelana dentária, 

foi preciso realizar um estudo piloto variando-se a concentração de fibras, 

temperatura de sinterização e processamento de modo a encontrar os parâmetros 

que resultassem em um material final com propriedades mecânicas e ópticas 

otimizadas. O objetivo principal do estudo piloto foi gerar dados que permitissem a 

escolha dos dois grupos experimentais nos quais foram adicionadas fibras: a) grupo 

sinterizado com adição de fibras e b) grupo injetado com adição de fibras. As 

propriedades analisadas para definir os parâmetros de processamento desses 

grupos foram a resistência à flexão, razão de contraste (RC), parâmetro de 

translucidez (PT) e índice de opalescência (IO). O raciocínio realizado para a 

escolha dos parâmetros de processamento será explicado adiante para cada grupo 

experimental. 

5.1.1  Escolha do grupo processado por sinterização com adição de fibras 

Para escolher a melhor temperatura para a porcelana processada por 

sinterização com adição fibras, foi preciso realizar um experimento no qual se variou 

de 10 em 10°C a temperatura de queima desde 915 até 965°C. Dois teores de fibras 

(5 e 10%) foram testados em todas as temperaturas. A escolha da melhor condição 

experimental (temperatura e teor de fibra) foi feita de modo a se obter os maiores 

valores de resistência mecânica conjugados com valores de propriedades ópticas 

que se mantivessem semelhantes às do grupo controle. 

A Figura 5.1 mostra os valores de resistência para os grupos sinterizados nas 

seis temperaturas e nas duas concentrações de fibras avaliadas. Nota-se que os 
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maiores valores de resistência foram obtidos pelos grupos com adição de 10% de 

fibras os quais, independentemente da temperatura, resultaram em valores de 

resistência significativamente maiores do que o do grupo controle. É importante 

notar também que, para o grupo com 5% de fibras, vários grupos experimentais 

obtiveram valores de resistência estatisticamente semelhantes à do grupo controle. 

Dessa forma, optou-se por selecionar inicialmente o teor de fibras de 10%. 

Entretanto, como a temperatura não afetou significativamente os resultados de 

resistência, a escolha da melhor temperatura se deu com base nos resultados de 

propriedades ópticas como descrito a seguir. 

As Figuras 5.2 e 5.3 mostram que a adição de fibras tanto a 5 como 10% 

afetou drasticamente a translucidez da porcelana em estudo, já que a razão de 

contraste aumentou significativamente para todos os grupos após adição de fibras. 

Além disso, o parâmetro de translucidez foi significativamente reduzido após adição 

de fibras nas duas porcentagens testadas. Como não houve efeito significativo da 

temperatura nessas duas propriedades ópticas (RC e PT) para os grupos com 10% 

de fibras, a escolha da melhor temperatura de sinterização para esse grupo se deu 

com base nos resultados de índice de opalescência (IO) apresentados na Figura 5.4. 

Nessa Figura, nota-se que, embora nenhum grupo experimental com fibra tenha 

atingido um nível de opalescência estatisticamente semelhante ao do controle, o 

grupo experimental com 10% de fibras e sinterizado a 915°C obteve o valor de IO 

numericamente mais próximo ao do grupo controle. Considerando-se também que, 

como dito anteriormente, esse mesmo grupo atingiu o valor de resistência média 

numericamente maior (Figura 5.1) em comparação aos outros grupos experimentais, 

decidiu-se então que, para o processamento por sinterização, o grupo de escolha 

seria aquele contendo 10% de fibras e processado a 915°C. 
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5.1.2 Escolha do grupo processado por Injeção com adição de fibras 

Para escolher a melhor temperatura para porcelana injetada com adição de 

fibras, foi necessário realizar um experimento no qual se variou a temperatura final 

de injeção de 915 a 965°C (de 10 em 10°C), com 5 e 10% de fibras em cada 

temperatura. Os critérios para escolha da melhor condição experimental foram os 

mesmos usados para o grupo processado por sinterização e com adição de fibras. É 

importante ressaltar que não há indicação por parte do fabricante em processar sua 

porcelana por injeção, logo não há parâmetros pré-determinados para esse 

processamento. Assim como descrito anteriormente, optou-se por comparar suas 

propriedades ópticas às do grupo sinterizado sem fibras (grupo controle), pois este é 

o processamento recomendado pelo fabricante, no qual se podem obter espécimes 

com as propriedades ópticas desejadas e conhecidas para uso clínico. Produziu-se 

também um grupo injetado e sem fibras (temperatura de injeção de 915°C, ou seja, 

a mesma recomendada pelo fabricante para a sinterização) para melhor 

compreender o efeito da injeção na porcelana sem fibra bem como servir de 

parâmetro para os grupos injetados com fibras nas seis temperaturas. 

Os resultados de resistência para os grupos injetados encontram-se na 

Figura 5.5. Nota-se que o grupo injetado sem fibras apresentou resistência 

significativamente maior do que a do grupo controle. É possível perceber também 

que a maior parte dos grupos injetados com fibras (5 e 10%) apresentaram 

resistência significativamente maior do que a do grupo controle (sinterizado sem 

fibras). Comparando-se os valores de resistência obtidos para os grupos injetados 

com 5% de fibras, nota-se que a maior parte das temperaturas testadas resultou em 

valores estatisticamente semelhantes, sendo que as únicas médias estatisticamente 

diferentes foram as dos grupos injetados a 925 e 935°C em comparação com a 

temperatura de 965°C, a qual apresentou a menor média de resistência dentro 

desse grupo. Já para o grupo em que foi feita a injeção com fibras a 10%, não houve 

diferença estatística entre os valores de resistência em função da temperatura. 

Sendo assim, com base nos resultados de resistência, foi feita a pré-seleção dos 

grupos com 5% de fibras e injetados a 925 e 935°C, e do grupo com 10% de fibras 
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injetado 965°C, dado que foram os grupos com maiores valores numéricos de 

resistência.  

As Figuras 5.6 e 5.7 mostram que há efeito significativo da injeção na 

translucidez do material, pois o grupo injetado sem fibras apresentou média de RC 

~30% menor do que o grupo controle (sinterizado sem fibras) e um valor de PT 

~45% maior. Nota-se que há também um efeito significativo da adição de fibras nos 

valores de PT e RC. Esse efeito mostrou-se muito mais acentuado nos grupos com 

10% de fibras, pois estes apresentaram valores de RC significativamente maiores e 

valores de PT significativamente menores em relação a todos os outros grupos 

experimentais apresentados respectivamente nas Figuras 5.6 e 5.7. Verificou-se 

também que o aumento da temperatura de injeção resulta em um aumento nos 

valores de PT e diminuição nos valores de RC, sendo que muitas dessas alterações 

são estatisticamente significativas.  

Para fazer a seleção final do grupo injetado com fibras, considerou-se que, 

dentre os grupos pré-selecionados com maiores valores de resistência (5% de fibras 

a 925 e 935°C e 10% de fibras a 965°C), o grupo com 5% de fibras a 935°C foi o 

único que apresentou, simultaneamente, valores de PT e de RC semelhantes aos do 

grupo controle. A Figura 5.8 mostra também que a injeção diminuiu 

significativamente o IO da porcelana quando foi injetada sem adição de fibras e que 

a adição de fibras aumenta significativamente o valor de IO em relação ao controle 

independentemente do teor de fibras adicionado. Foi possível notar também que 

dentro os grupos em que houve adição de fibras, aqueles com teor de 10% 

apresentaram valores estatisticamente maiores de IO em comparação com os 

valores dos grupos com 5% de fibras.  Dessa forma, com base nos maiores valores 

de resistência e nas similaridades das propriedades ópticas em relação ao grupo 

controle, optou-se por selecionar o grupo com 5% de fibras injetado a 935°C para 

realizar os experimentos da segunda fase dessa tese. 
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5.2 AVALIAÇÃO FINAL DO EFEITO DA ADIÇÃO DE FIBRAS E DO TIPO DE 

PROCESSAMENTO NAS PROPRIEDADES DE UMA PORCELANA 

A seguir serão apresentados os resultados dos quatro grupos escolhidos 

para realização desse trabalho (Vide Tabela 4.4): o grupo controle sinterizado (CS), o 

grupo sinterizado com 10% de fibras a 915°C (SF), grupo injetado sem fibras (ISF) e 

o grupo injetado com 5% de fibras a 935°C (IF). 

5.2.1 Métodos analíticos para caracterização microestrutural 

Os valores de densidade, constantes elásticas (módulo de elasticidade e 

coeficiente de poisson), dureza Vickers e tenacidade à fratura encontram-se na 

Tabela 5.1. 

5.2.1.1 Densidade e constantes elásticas 

A análise da Tabela 5.1 mostra que a média de densidade (ρ) do grupo 

controle (CS) foi estatisticamente inferior às de todos os outros grupos, os quais 

obtiveram médias estatisticamente semelhantes. Ao se analisarem as médias de 

módulo de elasticidade (E), não foi possível detectar nenhuma diferença estatística 

significativa, embora os grupo CS e IF tenham apresentado valores numéricos 

maiores. Com relação ao coeficiente de Poisson (ʋ), o grupo SF apresentou média 

significativamente maior do que a do grupo CS. Além disso, as médias de ʋ dos 

grupo SF, IF e ISF foram estatisticamente semelhantes. 
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5.2.1.2 Dureza Vickers e Tenacidade à fratura 

Ao analisar a dureza Vickers (VH) é possível notar que o grupo injetado com 

fibras (IF) apresentou média semelhante à do grupo SF e estatisticamente superior 

às medias dos grupos CS e ISF, os quais apresentaram dureza semelhante entre si. 

A análise da tenacidade à fratura (KIc) mostrou que não há diferenças estatísticas 

entre os grupos estudados para essa propriedade, sendo o grupo ISF o que obteve 

maior valor numérico. 

Tabela 5.1- Médias, com desvios-padrão e coeficientes de variação, dos valores de densidade (ρ), 
módulo de elasticidade (E), coeficiente de Poisson (ʋ), dureza Vickers (HV) e 
tenacidade à fratura (KIc). Para cada propriedade, valores seguidos da mesma letra são 
estatisticamente semelhantes (p >0,05) 

 
Sinterizado Injetado 

CS SF ISF IF 

ρ (g/cm3) 2,42 ± 0,01b 
(0,4%) 

2,46 ± 0,02a 
(0,7%) 

2,45 ± 0,02a 
(0,6%) 

2,45 ± 0,01a 
(0,4%) 

E (GPa) 66,4 ± 1,0a 
(2%) 

62,2 ± 3,9a 
(6%) 

63,8 ±2,8 a 
(4%) 

65,7 ± 10,9 a 
(17%) 

ʋ 0,21 ± 0,003 b 

(2%) 
0,23 ± 0,02a 

(9%) 
0,21 ± 0,01ab 

(5%) 
0,22 ± 0,01ab 

(5%) 

HV (GPa) 5,9 ± 0,4b 

(7%) 
6,0 ± 0,6ab 

(10%) 
5,9 ± 0,3b 

(5%) 
6,5 ± 0,4a 

(7%) 

KIc (MPa.m1/2) 1,15 ± 0,2a 
(14%) 

1,10 ± 0,1a 
(8%) 

1,20 ± 0,1 a 
(36%) 

1,13 ± 0,1 a 
(5%) 
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5.2.2 Análise microstrutural 

5.2.2.1 Porosidade  

A Figura 5.9 mostra as micrografias originais em microscópio óptico dos 

quatro grupos estudados e a caracterização de suas porosidades realizada em um 

programa analisador de imagens. Essas micrografias demonstram que há uma 

distribuição relativamente homogênea dos poros para os grupos CS, SF e IF, 

diferentemente do grupo ISF que apresentou uma distribuição mais heterogênea. As 

setas na Figura 5.9 (c) ressaltam poros de grandes dimensões no grupo sinterizado 

com fibra (SF), sendo que esse achado foi comum para esse grupo. 
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Tabela 5.2- Médias com seus respectivos desvios-padrão e coeficientes de variação (%) da análise 
de porosidade através de fração volumétrica de poros, área média, diâmetro de Feret e 
diâmetro da circunferência dos quatro grupos estudados (para um mesmo parâmetro, 
valores seguidos da mesma letra são estatisticamente semelhantes (p > 0,05) 

Grupos 

 
Sinterizado Injetado 

CS SF ISF IF 

Fração Volumétrica 
(%) 

4,0 ± 1,1b 

(29%) 
10,4 ± 4,5a 

(43%) 
0,3 ± 0,2c 

(75%) 
10,4 ± 4,5a 

(90%) 

Área média (µm2) 57,4 ± 16,9bc 
(29%) 

158,3 ± 77,0a

(49%) 
25,9 ± 15,2c 

(59%) 
96,9 ± 50,7b 

(52%) 

Diâmetro Feret 
(µm) 

8,1 ± 0,9b 
(11%) 

27,1 ± 12,9a 
(48%) 

6,0 ± 2,1b 
(34%) 

10,1 ± 2,6b 
(26%) 

 

 

Os resultados da análise quantitativa da porosidade encontram-se na Tabela 

5.2. Com relação à fração volumétrica, nota-se que os grupos SF e IF apresentaram 

valores semelhantes e significativamente maiores do que os valores dos outros dois 

grupos. O grupo ISF apresentou um valor de fração volumétrica de poros 

significativamente menor do que o do grupo CS, sendo importante ressaltar que o 

grupo CS obteve porosidade mais de dez vezes maior do que a do grupo ISF. A 

análise da área média dos poros revelou que o grupo SF apresentou áreas dos poros 

signficativamente maiores do que as áreas obtidas para os outros grupos. Embora o 

grupo IF tenha apresentado área média de poros maior do que a do grupo controle, 

não houve diferença estatística entre os valores obtidos para esses dois grupos. Já o 

grupo ISF apresentou área média de poros semelhante à do grupo controle e 

estatisticamente inferior à media obtida para os outros dois grupos experimentais (SF 

e IF). 

A análise do tamanho dos poros foi realizada por meio do diâmetro de Feret 

(no software “image J” corresponde à maior distância entre dois pontos de um poro). 

Nota-se que o grupo SF apresentou tamanho de poros significativamente maior em 

comparação com os outros grupos, os quais obtiveram média de diâmetro de Feret 

semelhantes. A Figura 5.10 mostra a fração acumulada dos diâmetros de Feret para 

os quatro grupos estudados. A linha tracejada indica 90% de fração acumulada (D90) 

dos diâmetros de Feret, ou seja, a intersecção da linha tracejada com as linhas dos 
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5.2.2.2 Análise qualitativa da microestrutura em microscópio eletrônico de varredura 

(MEV) 

Os espécimes analisados no MEV tiveram suas superfícies polidas e 

posteriormente atacadas por HF 2% durante 15 segundos. A Figura 5.11, mostra as 

micrografias do grupo CS. É possível perceber aglomerados de cristais de leucita 

dispersos heterogeneamente pela matriz vítrea. Na imagem mais aproximada 

(Figura 5.11 (b) percebem-se microtrincas contornando esses aglomerados e trincas 

atravessando alguns cristais de leucita. 

A Figura 5.12 mostra as micrografias (MEV) do grupo SF. É possível 

perceber maior aglomeração dos cristais de leucita, quando comparados ao grupo 

CS, e uma dispersão heterogênea na matriz vítrea. Na imagem de maior aumento 

(Figura 5.11 (b)) notam-se microtrincas que circundam os cristais de leucita.  

A Figura 5.13 mostra as micrografias do grupo ISF, é possível notar uma 

grande diferença na microestrutura do grupo ISF comparado aos grupos 

sinterizados. Percebe-se boa homogeneidade na distribuição dos cristais de leucita 

em sua matriz vítrea, não se observando os aglomerados de cristais. Uma grande 

quantidade de pequenos cristais aparecem dispersos em meio aos cristais maiores 

na matriz vítrea. Foi possível verificar microtrincas que circundam os cristais de 

leucita, porém esses achados foram pouco comuns, posto que houve boa 

homogeneidade na distribuição dos cristais. 

A Figura 5.14 (a) e (b) mostra as micrografias do grupo IF. Nota-se que houve 

boa distribuição dos cristais de leucita com presença de inúmeros pequenos cristais 

dispersos na matriz vítrea. As Figuras 5.15 e 5.16 mostram em detalhes o pó de 

porcelana. Notam-se muitas partículas menores do que 10 µm. As Figuras 5.17 e 

5.18 mostram micrografias de MEV das fibras de hexatitanato, nota-se que as fibras 

apresentam tamanhos ao redor de 20 µm. A Figura 5.19 e 5.20 mostram as fibras de 

hexatitanato misturadas ao pó de porcelana. 
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5.2.3 Ensaios mecânicos 

5.2.3.1 Resistência à flexão biaxial e análise de Weibull 

Para que fossem determinados os parâmetros de Weibull, foram ensaiados 

30 espécimes de cada grupo experimental na taxa de tensão de 1 MPa/s. Os 

parâmetros obtidos a partir dessa análise estão apresentados na Tabela 5.3 e na 

Figura 5.21. Os resultados de resistência à flexão (σf), na Tabela 5.3, mostram 

diferenças estatísticas significativas entre os grupos estudados. Percebe-se que o 

grupo IF apresentou média de resistência estatisticamente maior do que as médias 

de todos os outros grupos, tendo sido a sua média de resistência 50% maior do que 

a do grupo CS. Os grupos ISF e SF apresentaram valores intermediários de 

resistência, os quais foram estatisticamente semelhantes entre si e 

significativamente maiores do que o valor obtido para o grupo controle. Com relação 

à resistência característica (σ0), nota-se que os grupos experimentais puderam ser 

divididos em dois agrupamentos estatísticos, sendo um composto pelos grupos CS e 

SF, os quais obtiveram valores de resistência característica semelhantes entre si e 

estatisticamente inferiores às médias dos grupos ISF e IF, os quais também 

apresentaram valores semelhantes entre si. 

A Tabela 5.3 mostra ainda que os grupos CS, SF e ISF apresentaram valores 

de módulo de Weibull semelhantes. A única diferença estatística encontrada para o 

módulo de Weibull foi entre os grupos CS e IF, sendo que o primeiro obteve o maior 

valor. As diferenças encontradas entre os valores de m podem ser notadas na 

Figura 5.21, pois a inclinação da curva de regressão está relacionada ao módulo de 

Weibull, sendo que quanto mais verticalizada, maior é o módulo. Dessa forma, nota-

se que o maior módulo de Weibull do grupo controle se traduz em uma maior 

verticalização da sua curva de regressão na Figura 5.21. A Tabela 5.3 mostra 

também os valores obtidos para o parâmetro σ5%, que corresponde ao valor de 

resistência no nível de probabilidade de falha de 5%, considerado o nível 

clinicamente relevante. Nota-se que os grupos injetados obtiveram valores 
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numericamente superiores comparativamente aos sinterizados, porém essa 

diferença não foi estatisticamente significativa. 

Tabela 5.3- Valores de resistência à flexão (σf) resistência característica (σ0), módulo de Weibull (m), 
com seus respectivos intervalos de confiança de 95% e os valores de resistência para 
uma probabilidade de fratura de 5% (σ5%).Valores seguidos da mesma letra são 
estatisticamente semelhantes (p>0,05) 

Grupos 

 

Sinterizado Injetado 

CS SF ISF IF 

σf (MPa) 51,3 ± 5,6c 
(11%) 

65,2 ± 4,4b 
(7%) 

67,1 ± 7,9b 
(12%) 

76,5 ± 11a 
(14%) 

σ0 (MPa) 56,6b 
(54,8 - 58,4) 

61,3b 
(58,3 - 64,4) 

75,4a 
(71,5 - 79,4) 

74,6a 
(70,2 - 79,2) 

σ5% (MPa) 44,1a 
(40,1 - 49,3) 

42,6 a 
(35,7 - 49,3) 

53,0 a 
(42,4 - 59,8) 

50,5 a 
(38,5 - 57,2) 

m 13,0a 
(9,5 - 17,5) 

8,3ab 
(6,1 - 11,2) 

7,8ab 
(5,7 - 10,5) 

6,8b 
(5,0 - 9,1) 
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Figura 5.21 - Gráfico de Weibull mostrando os resultados de resistência à flexão biaxial e módulo de 
Weibull em água destilada a 37ºC, para taxa de carregamento de 1 MPa/s 

5.2.3.2 Fadiga dinâmica 

Os resultados referentes ao ensaio de fadiga dinâmica estão apresentados 

na Tabela 5.4 e na Figura 5.22, as quais mostram os valores de resistência (tensão 

de fratura) em função da taxa de carregamento (0,01; 0,1; 1; 10 e 100 MPa/s). Nota-

se que há uma tendência geral em se obter maiores valores de resistência conforme 

se aumenta a taxa de tensão, entretanto essa tendência é bem mais clara nos 

grupos ISF e IF. Nos grupos CS e SF, essa tendência de aumento da resistência 

com aumento da taxa de carregamento não ocorre nas maiores taxas (i.e. taxas 

maiores que 10 MPa/s). Analisando-se a diferença entre os valores de resistência 

obtidos nas taxas de 0,01 MPa/s e 100 MPa/s, percebe-se que sempre houve uma 
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significativa diferença na resistência medida, que chega a ser de 30% no grupo CS, 

41% no grupo SF, 35% no grupo ISF e 27% no grupo IF. Nota-se que os grupos 

injetados obtiveram maiores valores de resistência em todas as taxas de tensão 

quando comparados aos grupos sinterizados, mas nem sempre essas diferenças 

foram estatisticamente significativas. O grupo que obteve maior valor de resistência 

foi o grupo ISF, chegando a 86,5 MPa para a taxa de 100 MPa/s. A Figura 5.23 

mostra a variação da resistência média em função da taxa de tensão. Verifica-se 

novamente a tendência geral em se obter maiores valores de resistência com o 

aumento da taxa de tensão. 

A Tabela 5.5 apresenta os valores calculados para os parâmetros de fadiga 

dinâmica n e σf0 .Os valores de n (coeficiente de susceptibilidade ao crescimento 

subcrítico de trincas) foram maiores nos grupos injetados, chegando a 37,1 no grupo 

IF, o qual foi ~40, 37 e 11% maior do que os grupos CS, SF e ISF respectivamente 

(menor valor de n significa maior susceptibilidade ao crescimento subcrítico de 

trincas). Os valores do parâmetro escalar (σf0) foram ~40% maiores para os grupos 

injetados sendo o grupo ISF o de maior valor numérico, seguido dos grupos IF, CS e 

SF.  
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A Figura 5.24 mostra as curvas de tempo de vida (lifetime curves) obtidas 

para os quatro grupos estudados. Essas curvas mostram a correlação entre o 

logarítimo do tempo até a fratura e o logarítimo da tensão de fratura dos espécimes 

no ensaio de fadiga dinâmica. Foi feita a regressão da curva para longos períodos 

de tempo como 1 dia, 1 ano e 10 anos. Nota-se que nesse gráfico, os grupos 

sinterizados apresentam maior inclinação da curva de regressão aplicada sobre os 

dados, indicando uma maior susceptibilidade ao crescimento subcrítico e maior 

degradação da resistência ao longo do tempo, o que está de acordo com os 

menores valores de n desses dois grupos em comparação com os grupos injetados. 

É importante notar que tanto para os grupos sinterizados quanto para os injetados, a 

adição de fibras aumentou a resistência da porcelana ao crescimento subcrítico, fato 

esse verificado pela menor inclinação das curvas dos grupos IF e SF, comparados 

respectivamente aos grupos ISF e CS. 

 

 

 

Figura 5.24 - Curvas do tempo de vida (life time) para os 4 grupos estudados, correlacionando o log 
do tempo de fratura com o log da tensão de fratura 
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A Tabela 5.6 mostra a extrapolação dos valores de resistência para 1 dia 

(σ1d), 1 ano (σ1a) e 10 anos (σ10a) de acordo com as regressões realizadas na Figura 

5.24. É possível perceber que as maiores quedas na resistência após 10 anos 

ocorreram para os grupos sinterizados, chegando a 26% no CS e 25% no SF, já nos 

grupos injetados essas diferenças foram de 21% no ISF e 19% no IF. Essas 

diferenças mostraram-se coerentes com os valores n para cada grupo, pois maiores 

valores de n (grupos injetados) significam menor degradação dos valores de 

resistência com o passar do tempo. 

Com base nos resultados de fadiga dinâmica e estatística de Weibull foi 

possível construir diagramas tensão-probabilidade-tempo (“strength-probability-time”, 

SPT). Por meio dos diagramas SPT é possível verificar a probabilidade de fratura 

sob tensão constante em diferentes tempos de vida de um material. Os diagramas 

da Figura 5.25 e 5.26 foram construídos com tempos de fratura de 100, 103, 106 e 

109 s, sendo que os dois últimos tempos correspondem a 12 dias e 32 anos. Para os 

quatro grupos estudados é possível verificar que a inclinação das curvas não se 

altera com o tempo, pois o módulo de Weibull é o mesmo e independe do tempo de 

vida do material.  

Tabela 5.6- Possíveis valores de tensão de ruptura (MPa) necessários para fraturar os quatro grupos 
estudados em tempos de vida de 1 dia (σ1d), 1 ano (σ1a) e 10 anos (σ1oa), além da 
diferença (%) entre os valores de 1 dia (σ1d) e 10 anos (σ10a) 

Grupos 

 
Sinterizado Injetado 

CS SF ISF IF 

σ1d 42 58 41 58 

σ1a 33 49 33 50 

σ10a 31 46 31 47 

Diferença entre 
σ1d e σ10a(%) 26 25 21 19 
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Figura 5.25 - Diagrama SPT para os grupos sinterizados (CS e SF) com tempos de fratura de 100, 
103, 106 e 109 s. A linha pontilhada representa 63,2% de probabilidade de falha 
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Figura 5.26 - Diagrama SPT para os grupos injetados (ISF e IF) com tempos de fratura de 100, 103, 
106 e 109 s. A linha pontilhada representa 63,2% de probabilidade de falha 
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Foram plotados também gráficos de Weibull para os tempos de 1 dia (σ1d), 1 

ano (σ1a) e 10 anos (σ10a) (Figura 5.27). Esses gráficos permitiram que fossem feitas 

correlações entre a probabilidade de fratura em diferentes tensões nesses tempos 

de vida. Foi feita uma Tabela (Tabela 5.7) da tensão de fratura para a probabilidade 

de 5%, que corresponde ao nível clinicamente relevante de probabilidade de falha. 

Nota-se que a inclinação das curvas não se altera com o decorrer do tempo, 

já que o módulo de Weibull, que é o mesmo independentemente do tempo, define 

essa inclinação. Apesar dos grupos em estudo apresentarem valores de n muito 

próximos, foi possível verificar que o grupo IF se afasta um pouco do grupo ISF, e 

consequentemente dos outros grupos, com o passar do tempo. Isso se deveu ao 

fato do grupo IF apresentar maior o maior valor de n (37) em compração aos outros 

grupos. O deslocamento das curvas para a esquerda (degradação da resistência) de 

cada grupo experimental corresponde a 1/n, e portanto quanto maior o valor de n, 

menor será a queda de resistência no decorrer dos anos. A Tabela 5.7, mostra os 

valores de resistência previstos à partir da Figura 5.27 para uma probabilidade de 

fratura de 5% em diferentes tempos de vida (1 dia, 1 e 10 anos). Nota-se que a 

tensão necessária para fraturar 5% dos espécimes injetados após 10 anos é maior 

(30 MPa) do que aquela necessária para fraturar 5% dos espécimes sinterizados (21 

MPa). A adição de fibras não influenciou esses valores. 
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(a) 

   
(b) 

 
(c) 

Figura 5.27 - Gráfico de Weibull para o tempo de 1 dia (σ1d) (a), 1 ano (σ1a) (b) e 10 anos (σ10a) (c). A 
linha pontilhada indica 5% de probabilidade de falha 
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Tabela 5.7- Valores de tensão (MPa) necessários para a fratura em tempos de vida de 1 dia (σ1d), 1 
ano (σ1a) e 10 anos (σ10a), para a probabilidade de 5% de falha 

Grupos 

 
Sinterizado Injetado 

CS SF ISF IF 
σ1d 29 29 38 37 
σ1a 23 23 32 32 
σ10a 21 21 30 30 

5.2.4 Propriedades ópticas 

Os resultados de razão de contraste (RC), parâmetro de translucidez (PT) e 

índice de opalescência (IO) encontram-se nas Figuras 5.28, 5.29 e 5.30 

respectivamente. A Figura 5.28 mostra os valores de RC para os quatro grupos 

estudados. Os valores mais altos de RC foram obtidos pelo grupo SF, chegando a 

100%, seguido dos grupos CS e IF e do grupo ISF, sendo que este último 

apresentou valor médio de RC de 40%. É importante observar que a adição de fibras 

tanto nos grupos sinterizados quanto nos injetados resultou em aumento significativo 

da opacidade do material, sendo este aumento de ~40% nos grupos sinterizados e 

de ~75% nos grupos injetados. Quando se faz a comparação dos grupos injetados 

com os sinterizados, verificou-se uma diminuição significativa nos valores de RC, 

sendo essa diferença de ~75% do grupo CS para o ISF e de ~40% do SF para o IF.  

Os valores de PT apresentados na Figura 5.29 mostram que o grupo ISF 

apresentou valores significativamente maiores de PT, seguido pelos grupos IF e CS, 

os quais tiveram médias estatisticamente semelhantes e significativamente maiores 

do que a do grupo SF, que apresentou valor de PT próximo a zero. É possível notar 

significativa queda nos valores de PT quando foram acrescentadas as fibras na 

porcelana, tanto sinterizada quanto injetada.  

A análise dos valores e IO na Figura 5.30 mostra que houve diferença 

estatística entre os 4 grupos estudados sendo o grupo SF aquele que obteve valores 

significativamente maiores de IO seguido dos grupos IF, CS e ISF. Ao se 

compararem os grupos sem fibras (CS e ISF) percebe-se que a injeção causou uma 
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5.2.5 Análise fractográfica 

Foi realizada análise fractográfica qualitativa da superfície de fratura dos 

quatro grupos estudados. Os cinco espécimes analisados de cada grupo foram 

levados ao MEV para a observação dos detalhes relacionados à origem e 

propagação da fratura. Foi possível identificar em todos os espécimes que o defeito 

inicial sempre esteve localizado na superfície solicitada em tração. 

As Figuras 5.31 e 5.32 mostram a superfície de fratura do grupo CS. Sendo 

esse grupos constituído predominantemente por fase vítrea, nota-se relativa lisura 

superficial. É possível notar também uma região semi elíptica próximo ao defeito 

iniciador da fratura. Foram encontradas também linhas de hackles, que são rastros 

da propagação da fratura, apontando em direção ao defeito iniciador. Alguns rastros 

podem aparecer a partir dos poros da superfície de fratura, estes são chamados de 

wake hackels (WH), ou marcas e esteira, e também indicam a posição do defeito 

inicial. 

As Figuras 5.33 e 5.34 mostram a superfície de fratura do grupo SF, essa 

superfície apresenta-se bem mais rugosa que a do grupo CS, também é possível 

perceber a região iniciadora da fratura como uma região semi-elíptica e algumas 

linhas de hackles.  As Figuras 5.35 e 5.36 mostram a superfície de fratura do grupo 

ISF. Verifica-se uma lisura superficial muito maior quando comparado aos outros 

dois grupos sinterizados. Nota-se também a aparente ausência de poros nesta 

superfície. É possível localizar a região de origem do defeito como uma região semi 

elíptica apontada pela seta. As Figuras 5.37 e 5.38 mostram a superfície de fratura 

do grupo IF, que se mostrou mais rugosa do que as superfícies dos grupos ISF e 

CS. Também é possível perceber a região semi-elíptica próxima ao defeito iniciador 

e algumas linhas de hackles. Importante notar uma grande linha de hackel 

apontando diretamente para o defeito iniciador. As Figuras 5.39 e 5.40 mostram a 

superfície de fratura do grupo IF após condicionamento com ácido fluorídrico. As 

Figuras 5.41, 5.42, 5.43 e 5.44, mostram essas mesmas superfícies em maiores 

aumentos, nas quais é possível notar a presença das fibras de hexatitanato de 

potássio na microestrutura da porcelana. 
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6 DISCUSSÃO 

Os resultados do presente estudo mostraram que, em comparação com o 

grupo controle (porcelana sinterizada sem fibras, CS), o material com adição de 

fibras e processado por sinterização (grupo SF) apresentou alterações 

microestruturais importantes e indesejáveis como um aumento muito significativo do 

grau de porosidade (Figura 5.9, Tabela 5.2 e Figura 5.10). Além disso, adição de 

fibras ao material processado por sinterização, apesar de ter causado aumento 

significativo da densidade e coeficiente de Poisson, não causou alterações 

significativas no módulo de elasticidade, dureza e tenacidade à fratura (Tabela 5.1). 

Com relação à resistência à flexão biaxial, a adição de fibras na porcelana 

sinterizada causou aumento significativo da resistência média (σf), porém os 

parâmetros da análise de Weibull (módulo de Weibull, m, resistência característica, 

σ0, e resistência correspondente à probabilidade de falha de 5%, σ5%) não foram 

alterados significativamente em relação ao grupo controle (Tabela 5.3). Os 

parâmetros de crescimento subcrítico (coeficiente de susceptibilidade ao 

crescimento subcrítico, n, e resistência inicial, σf0) também não foram alterados 

significativamente após a adição de fibras no material sinterizado (Tabela 5.5). Já as 

propriedades ópticas foram drasticamente afetadas pela adição de fibras, pois a 

Figura 5.2 mostra que a razão de contraste aumentou de 0,7 no controle para 1,0 no 

grupo SF, enquanto que o parâmetro de translucidez decaiu de 17,6 no grupo 

controle para 0,26 no grupo sinterizado com fibras (Figura 5.3). Com base no 

exposto acima é possível afirmar que a primeira hipótese desse estudo foi 

parcialmente aceita pois, após a adição de fibras no material sinterizado, a maior 

parte das propriedades mecânicas não sofreu alteração significativa e além disso os 

parâmetros de crescimento subcrítico não se alteraram significativamente, enquanto 

que as propriedades ópticas finais ficaram completamente diferentes daquelas 

obtidas para o grupo controle, já que houve um aumento muito significativo da 

opacidade do material. 

O aumento da porosidade no grupo com adição de fibras e processado por 

sinterização (grupo SF) é um problema que já tinha sido enfrentado pelo nosso 
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grupo de pesquisa em um trabalho anterior (36) no qual a adição de fibras de 

GdAlO3/Al2O3 também não aumentou as propriedades mecânicas de uma porcelana 

processada por sinterização. Esse comportamento se deveu à falta de capacidade 

da porcelana molhar a grande área de superfície das fibras de GdAlO3/Al2O3. É 

possível que no presente estudo o mesmo problema tenha ocorrido já que a área de 

superfície das fibras de hexatitanato de potássio é muito grande (Figura 5.17 e 5.18) 

o que dificulta o seu molhamento pela porcelana durante o processamento por 

sinterização. De fato o problema da porosidade no grupo SF foi muito significativo, o 

que pode ser atestado pelos poros enormes indicados pelas setas na Figura 5.19 

(c). A fração volumétrica de poros medida nesse grupo experimental foi mais do que 

duas vezes maior do que aquela encontrada para o grupo controle e a área média 

desses poros do grupo SF também foi mais do que o dobro da área média dos poros 

do controle. O gráfico de fração acumulada mostrou que o valor de D90 para o grupo 

SF foi mais de 3 vezes maior do que o valor do grupo controle.  

Possivelmente esse alto grau de porosidade tenha se sobreposto aos efeitos 

de reforço que as fibras de hexatitanato poderiam oferecer à porcelana processada 

por sinterização, o que pode ter resultado no fato de que muitas propriedades 

mecânicas e os parâmetros de crescimento subcríticos foram semelhantes para os 

grupos CS e SF. Sabe-se que a presença de poros afeta negativamente as 

propriedades mecânicas das cerâmicas porque eles podem funcionar como pontos 

de concentração de tensões e iniciação da fratura catastrófica, além de reduzirem 

significativamente a área da seção transversal do material, o que resulta em 

diminuição do valor resistência medido (81). Ademais, os poros são 

reconhecidamente centros espalhadores da luz nos materiais (71), e a sua presença 

em grande quantidade no grupo SF acabou resultando um grau de opacidade 

máximo (razão de contraste de 1,0), o que significa que muito pouca ou nenhuma 

luz consegue atravessar o material processado com fibras. 

Sendo assim, a adição de fibras de hexatitanato de potássio não é 

recomendada como forma de melhorar as propriedades mecânicas de porcelanas 

dentárias processadas por sinterização de acordo com os parâmetros descritos em 

material e métodos do presente estudo. Embora um estudo piloto tenha sido 

desenvolvido para encontrar a melhor temperatura de sinterização para o material 

sinterizado por fibras (Figuras 5.1 a 5.4), será necessária a realização de estudos 
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complementares com temperaturas de sinterização ainda mais altas para que se 

possa investigar a possibilidade de se resolver o problema da porosidade observado 

no grupo SF. 

A segunda hipótese do presente estudo também foi parcialmente aceita pois 

embora o processamento por injeção (sem adição de fibras) não tenha afetado 

significativamente (em relação ao grupo controle) algumas propriedades como 

tenacidade à fratura, dureza, módulo de elasticidade, módulo de Weibull e σ5%, 

houve um aumento significativo de parte das propriedades avaliadas como a 

resistência média, resistência característica e parâmetros de crescimento subcrítico. 

Com relação às propriedades ópticas, o processamento por injeção resultou em 

aumento da translucidez da porcelana, o que foi comprovado pela queda 

significativa no valor de razão de contraste e no aumento significativo no valor do 

parâmetro de translucidez em comparação com o grupo controle. 

O processamento por injeção mostrou-se muito benéfico para as 

propriedades finais da porcelana dentária avaliada e deve ser considerado como 

uma boa alternativa para a construção peças totalmente cerâmicas como inlays, 

onlays e facetas que irão apresentar melhores propriedades mecânicas e menor 

degradação da resistência ao longo do tempo de uso. É importante ressaltar que 

processar uma porcelana pelo método da injeção é um procedimento relativamente 

simples e que pode ser realizado em qualquer laboratório de prótese que possua 

equipamentos para processamento por sinterização e injeção. Como explicado na 

seção Material e Método, no processamento por injeção utiliza-se o mesmo pó de 

porcelana feldspática usado no processamento clássico por sinterização, sendo que 

esse pó é injetado dentro de um molde de revestimento, não sendo necessário 

nenhum equipamento adicional em relação ao método clássico de injeção que tem 

rota muito bem estabelecida nos laboratórios de prótese.  

É importante que sejam ressaltadas e explicadas aqui as principais 

melhorias que o processamento por injeção propiciou para a porcelana em estudo. A 

primeira propriedade que chama muita atenção nos resultados do grupo injetado 

sem fibras (ISF) é o seu baixo grau de porosidade em relação ao controle e também 

em relação aos outros dois grupos experimentais (SF e IF). A menor porosidade do 

grupo ISF fica muito clara ao serem comparadas as micrografias apresentadas na 

Figura 5.9. Na Tabela 5.2, nota-se que a fração volumétrica de poros do grupo ISF 
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foi mais de 10 vezes menor do que a do grupo controle e aproximadamente 30 

vezes menor do que as frações médias obtidas para os grupos com adição de fibras. 

A área média dos poros do material injetado foi aproximadamente metade daquela 

medida no controle, embora os tamanhos dos poros do grupo ISF tenham sido 

semelhantes aos do grupo CS. Esse menor grau de porosidade em materiais 

processados por injeção em comparação com porcelanas processadas por 

sinterização estão de acordo com os resultados de um estudo prévio (79) no qual 

duas vitrocerâmicas processadas por injeção obtiveram média de fração volumétrica 

de 0,3% em comparação com as frações obtidas para as porcelanas processadas 

por sinterização, as quais obtiveram médias de fração de poros estatisticamente 

maiores variando de 2,0 a 2,7%.  

O menor grau de porosidade obtido no presente estudo para a porcelana 

processada por injeção certamente contribuiu significativamente para as melhorias 

observadas nas propriedades mecânicas como o aumento na resistência 

característica de 56,6 MPa (grupo controle) para 75,4 MPa no grupo injetado (Tabela 

5.3). Entretanto é importante ressaltar que o processamento por injeção causou 

outras alterações microestruturais na porcelana estudada que também contribuíram 

para o aumento das propriedades mecânicas. Quando se comparam as micrografias 

das superfícies polidas e atacadas levemente com ácido fluorídrico dos grupos CS e 

ISF (Figuras 5.11 e 5.13), nota-se que o material injetado apresenta uma distribuição 

do cristais de leucita muito mais homogênea ao longo de toda a matriz vítrea, 

enquanto que as micrografias do grupo processado por sinterização mostram uma 

distribuição heterogênea dos cristais de leucita, formando aglomerados cristalinos na 

matriz vítrea. Essa melhor distribuição dos cristais de leucita em materiais injetados 

tem sido responsabilizada pelas suas melhores propriedades mecânicas em relação 

a materiais com distribuição cristalina mais heterogênea (18). Além disso, os 

aglomerados de leucita em porcelanas dentárias estão associados à formação de 

trincas circunferenciais que surgem por causa do maior coeficiente de expansão 

térmica da leucita em relação à fase vítrea. Durante o resfriamento da peça de 

porcelana, a maior taxa de contração do aglomerado de leucita faz com que surjam 

tensões de tração ao seu redor que acabam por gerar essas trincas que podem 

funcionar como pontos iniciadores de um fratura catastrófica (7, 12). 
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As propriedades ópticas do grupo injetado sem fibras (ISF) também foram 

afetadas pela sua baixa porosidade. Sabe-se que um feixe de luz que atinge uma 

restauração cerâmica é atenuado ao passar por ela, pois ocorre interação da luz 

pela absorção intrínseca do material e pelo espalhamento por heterogeneidades 

ópticas. As principais heterogeneidades ópticas são superfícies, fases secundárias 

(incluindo poros). A dispersão do feixe de luz que ocorre através das interfaces é 

evidenciada quando existe uma diferença no índice de refração entre as duas fases; 

quanto maior é esta diferença, mais intenso é o espalhamento (82). Há vários 

trabalhos na literatura mostrando que os poros residuais de processamento 

espalham significativamente a radiação luminosa (83-86). 

Sendo assim, fica claro que a redução significativa da porosidade promovida 

pelo processamento de injeção no presente estudo (Figura 5.10) teve grande 

influência no aumento de translucidez observado para o grupo ISF. Essa alteração 

nas propriedades ópticas pode ser considerada muito boa do ponto de vista clínico, 

pois permite que a porcelana injetada seja utilizada para a restauração de casos 

clínicos em que seja necessária maior translucidez da restauração. Entretanto, é 

importante ressaltar que o aumento significativo no parâmetro de translucidez 

(Figura 5.29) pode representar um problema clínico nos casos em que é necessário 

mascarar um fundo escuro como um pino metálico ou um dente demasiadamente 

escurecido. Nesses casos, o maior valor de PT do material injetado se traduzirá 

numa falta de capacidade do material em mascarar um fundo muito escuro. 

Uma única desvantagem notada para o material injetado sem fibras em 

relação às propriedades ópticas foi o fato de que a sua opalescência diminuiu 

significativamente em relação àquela medida para o grupo controle. É possível que o 

processamento por injeção cause alguma alteração ou perda de pigmentos que são 

responsáveis pelo fenômeno óptico da opalescência na porcelana estudada. 

Estudos prévios mostraram que o processamento afeta diretamente as propriedades 

ópticas das porcelanas já que a realização de múltiplos ciclos de sinterização causa 

uma instabilidade de cor dos óxidos metálicos (pigmentos) durante a queima da 

porcelana. Uma série de estudos (87-89) mostrou que alguns óxidos metálicos 

utilizados como pigmentos em porcelanas não são estáveis após serem submetidos 

a múltiplos ciclos de sinterização. Alguns desses estudos (87, 88) mostraram, por 

exemplo, que os pigmentos de cor amarelada e alaranjada foram os menos estáveis 
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em termos de cor quando submetidos às temperaturas de queima recomendadas 

pelos fabricantes. Adicionalmente, ou outro estudo (89) mostrou que, dentre os 

óxidos metálicos utilizados como pigmento, o de cor azul era o menos estável. Para 

compreender melhor como o processamento por injeção afeta a opalescência da 

porcelana estudada, seriam necessários estudos mais aprofundados que 

investigassem as alterações dos pigmentos e das características microestruturais 

desse material após a injeção. 

A terceira hipótese do presente estudo também foi parcialmente aceita, pois 

o processamento por injeção associado à inclusão de fibras (grupo IF) não resultou 

em aumento de todas as propriedades mecânicas em relação ao grupo controle 

(grupo CS). Dentre as propriedades que não se alteraram comparando-se os grupos 

CS e IF estão módulo de elasticidade, coeficiente de Poisson, tenacidade à fratura, 

σ5%, e as propriedades ópticas de razão de contraste e parâmetro de translucidez. 

Entretanto é importante ressaltar que o grupo injetado com fibras obteve maiores 

valores médios em relação ao grupo controle para os seguintes parâmetros: 

densidade, dureza, resistência média, resistência característica, coeficiente de 

susceptibilidade ao crescimento subcrítico (foi o maior de todo o experimento) e 

resistência inicial (σf0). O único parâmetro que sofreu uma redução significativa em 

seu valor após a injeção com adição de fibras foi o módulo de Weibull, que caiu 

aproximadamente pela metade. 

O mesmo problema de alto grau de porosidade observado para o grupo 

sinterizado com fibras (SF) foi notado para o grupo injetado com fibras (IF). A Tabela 

5.2 mostra que assim como ocorreu para o grupo SF, o grupo IF também apresentou 

uma fração média de poros que foi mais do que o dobro daquela apresentada pelo 

grupo controle. Entretanto, é importante ressaltar que existe uma grande diferença 

entre os poros observados no grupo SF e aqueles do grupo IF. Os poros do grupo IF 

apresentaram área média significativamente menor e tamanho de poro 

aproximadamente 3 vezes menor do que os dos poros do grupo SF. Sendo assim, 

os poros presentes no grupo injetados com fibras tem muito menos chance de se 

tornarem o defeito crítico responsável pela fratura do que os poros encontrados no 

grupo sinterizado com fibras. 

Analisando-se uma forma global os resultados obtidos para o grupo injetado 

com fibra é possível afirmar que, apesar da maior porosidade, a conjugação da 
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adição de fibras com o processamento por injeção resultou em um material 

melhorado em relação à porcelana sinterizada e sem fibras (grupo controle) e que 

deve ser recomendado para a construção de inlays, onlays e facetas de porcelana. 

Essa constatação se baseia no fato que o grupo IF apresentou valores médios de 

dureza, resistência característica e resistência média significativamente maiores do 

que as médias obtidas para o grupo controle, sendo que a resistência média do 

grupo IF foi estatisticamente maior em comparação às dos outros três grupos 

avaliados nesse trabalho. Os maiores valores de resistência obtidos para o grupo IF 

em relação ao controle podem ser explicados pelos vários mecanismos 

tenacificadores relacionados à presença das fibras como o ponteamento de trincas 

(“crack bridging”) e a tenacificação por microtrincas (“microcrack toughening”). Além 

disso, a presença de fibras pode causar aumento da resistência devido à absorção 

de energia da por meio de deformação plástica e fratura das fibras (35). É 

importante salientar também que é possível que o grupo IF tenha apresentado uma 

distribuição mais homogênea das fibras de hexatitanato na sua microestrutura em 

relação ao grupo SF, o que pode ter garantido os valores de resistência 

significativamente maiores do primeiro. Entretanto, a análise microestrutural 

realizada no presente estudo não permitiu aferir a forma de distribuição das fibras na 

microestrutura da porcelana e esse assunto deve ser explorado em estudos futuros. 

Mesmo considerando-se que o grupo IF teve uma confiabilidade 

significativamente menor do que a do grupo controle, já que seu módulo de Weibull 

foi quase a metade daquele obtido para o grupo CS, acredita-se que o ganho que 

esse material obteve em termos de resistência tenha compensado essa maior 

dispersão dos dados. Isso fica claro no gráfico de Weibull apresentado na Figura 

5.21. Comparando-se nesse gráfico o grupo CS com o grupo IF, nota-se que a curva 

de regressão do segundo está significativamente mais deslocada para a direita, 

denotando os seus maiores valores de resistência. A partir desse gráfico é possível 

afirmar que, considerando-se um nível de tensão de aproximadamente 60 MPa, a 

probabilidade de falha para o grupo controle é de 100%, enquanto que a 

probabilidade de falha para o grupo IF é de 30%, o que indica uma a significativa 

melhoria em termos de comportamento mecânico propiciado pela associação da 

inclusão de fibras com o processamento de injeção.  
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É muito provável que a menor confiabilidade do grupo IF (denotada pela 

maior inclinação da sua curva na Figura 5.21 e pelo menor valor de módulo de 

Weibul) esteja relacionada à maior porosidade encontrada nesse grupo em relação à 

do grupo controle. Um módulo de Weibull mais baixo está associado a uma 

população de defeitos com maior variação de tamanho na superfície do material. 

Uma análise fractográfica mais aprofundada do que a que foi realizada nesse estudo 

seria necessária para confirmar a relação entre a maior porosidade do grupo IF e o 

seu menor módulo de Weibull em relação ao grupo controle. Os resultados obtidos 

na análise de Weibull para o grupo IF indicam que ainda há a necessidade de se 

melhorar o processamento por injeção do material com fibras para que se reduza a 

sua porosidade. Embora algumas faixas de temperatura de injeção tenham sido 

testadas no estudo piloto (Figuras 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8), será necessário testar 

temperaturas de injeção mais altas para diminuir a formação de poros e causar um 

melhor molhamento das fibras pela porcelana. 

A principal vantagem apresentada pelo grupo injetado e com fibras (IF) em 

relação aos outros três grupos avaliados no presente estudo foi o seu valor de n 

(coeficiente de susceptibilidade ao crescimento subcrítico), o qual foi 

significativamente maior em relação aos valores de n dos outros 3 grupos 

experimentais avaliados (Tabela 5.5). Esse valor significativamente maior do grupo 

IF garante a ele uma menor degradação da resistência mecânica ao longo de tempo 

de uso clínico. Essa menor degradação está claramente demonstrada na Figura 

5.24, na qual se observa que a curva do grupo IF é aquela com posição mais 

superior em relação às outras curvas e também com uma menor inclinação.  

A Tabela 5.6 mostra que, de acordo com as predições feitas na Figura 5.24, 

a queda da resistência do grupo IF é a menor de todas (19%) comparada com os 

valores de queda de resistência dos outros grupos, os quais variaram de 21 a 26%. 

Os dados do diagrama SPT também confirmam esse melhor desempenho do grupo 

IF em relação à degradação da resistência ao longo do tempo, já que esses 

resultados levam em conta o valor do coeficiente de susceptibilidade ao crescimento 

subcrítico (n). É interessante notar nos diagramas SPT da Figura 5.27 que ao longo 

de 10 anos (Figura 5.27 (c)) a curva do grupo IF é que se encontra mais à direita do 

gráfico em relação aos outros grupos indicando maiores valores de resistência 

residual.  
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A Tabela 5.7 mostra os valores tensão em MPa obtidos à partir desses 

diagramas SPT. Esses valores de tensão são aqueles necessários para fraturar 5% 

dos espécimes em diferentes tempos de vida. Ao se observar nessa tabela o tempo 

de 10 anos, nota-se que os grupos IF e ISF foram os que obtiveram os maiores 

valores de resistência (30 MPa) em relação aos grupo CS e SF, que obtiveram valor 

igual a 21  MPa. Esse resultados indicam que, de acordo com as previsões dos 

diagramas SPT, após 10 anos é necessária uma tensão de 30 MPa para fraturar 5% 

dos espécimes dos grupo IF e ISF. Embora o grupo IF tenha tido o melhor 

desempenho em relação aos parâmetros de crescimento subcrítico, é importante 

ressaltar que esse valor de 30 MPa ainda dever ser considerado como relativamente 

baixo uma vez que na região posterior da cavidade oral, tensões desse nível são 

facilmente geradas em materiais restauradores (90). 

Uma outra característica importante do grupo IF foi a semelhança em termos 

de opacidade em relação ao controle. Nota-se nas Figuras 5.28 e 5.29 que os 

valores de razão de contraste e de parâmetro de translucidez do grupo IF foram 

estatisticamente semelhantes àqueles obtidos para o grupo controle. Isso indica que 

o material com fibras e processado por injeção pode ser utilizado nas mesmas 

situações clínicas em que porcelana do grupo controle é usada.  

Outro achado interessante em relação às propriedades ópticas do grupo IF 

foi o fato de que a sua opalescência foi significativamente maior do que aquela 

mensurada para o grupo controle. A opalescência pode ser definida como a 

aparência leitosa de um meio denso e transparente ou de um sistema coloidal 

quando iluminado pela luz visível. A melhor ilustração de opalescência é dada pelo 

mineral opala, que é uma forma natural e hidratada da sílica (75). O efeito 

opalescente é um fenômeno que envolve o espalhamento da luz em materiais 

translúcidos, produzindo uma cor azulada no modo de luz refletida, devido ao 

espalhamento das radiações com comprimentos de onda curtos, e uma cor 

alaranjada no modo de luz transmitida. Restaurações sem esse efeito opalescente 

não apresentam a aparência vital dos dentes naturais (91). Quando o índice de 

opalescência de um material é menor do que 4, o fenômeno de opalescência não 

está presente. Quando o índice de opalescência é maior do que 4, o efeito de 

opalescência já se torna visível ao olho humano. Há relatos na literatura de índices 

de opalescência para o esmalte variando de 19,8 a 27,6 (91). Sendo assim, nota-se 
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que o aumento de opalescência promovido pela adição de fibras no grupo IF fez 

com que o seu índice de opalescência aumentasse significativamente e ficasse mais 

próximo ao do esmalte dental. Tudo indica que as fibras de hexatitanato de potássio 

aumentam o efeito opalescente da porcelana estudada já que ambos os grupos com 

fibras tiveram aumento significativo da opalescência enquanto que o grupo injetado 

apresentou média de IO significativamente menor do que a do controle. 

 

 



116 

 

 

 

7 CONCLUSÃO 

Com base nos resultados do presente estudo, todas as hipóteses 

apresentadas na proposição foram parcialmente aceitas já que, em relação ao 

material processado por sinterização (sem adição de fibras), nenhum dos 3 grupos 

experimentais testados (grupos SF, ISF e IF) obteve um aumento significativo em 

todas as propriedades mecânicas e parâmetros de crescimento subcrítico, sem ao 

mesmo tempo alterar significativamente as propriedades ópticas do material. Assim 

sendo, os resultados do estudo permitem delinear as seguintes conclusões: 

 

1. A adição de fibras a uma porcelana processada por sinterização 

resultou em um material com fração volumétrica de poros mais do que duas vezes 

maior do que aquela encontrada para o grupo controle e a área média desses poros 

também foi mais do que o dobro da área média dos poros do controle. Esse 

problema indicou que os parâmetros de processamento (tempo e temperatura de 

sinterização) ainda precisam ser mais bem ajustados para diminuir a porosidade 

desse grupo experimental. Outro problema apresentado pelo grupo sinterizado com 

fibras o aumento significativo da sua opacidade, representada pela razão de 

contraste que aumentou de 0,7 no controle para 1,0 no grupo sinterizado com fibras. 

Além disso, adição de fibras ao material processado por sinterização, apesar de ter 

causado aumento significativo da densidade e coeficiente de Poisson, não causou 

alterações significativas no módulo de elasticidade, dureza e tenacidade à fratura. 

Com relação à resistência à flexão biaxial, a adição de fibras na porcelana 

sinterizada causou aumento significativo da resistência média (σf), porém os 

parâmetros da análise de Weibull (módulo de Weibull, m, resistência característica, 

σ0, e resistência correspondente à probabilidade de falha de 5%, σ5%) não foram 

alterados significativamente em relação ao grupo controle. Os parâmetros de 

crescimento subcrítico (coeficiente de susceptibilidade ao crescimento subcrítico, n, 

e resistência inicial, σf0) também não foram alterados significativamente após a 

adição de fibras no material sinterizado.  
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2. O processamento por injeção (sem adição de fibras) mostrou-se muito 

benéfico para as propriedades finais da porcelana dentária avaliada e deve ser 

considerado como uma boa alternativa para a construção de peças totalmente 

cerâmicas como inlays, onlays e facetas que irão apresentar melhores propriedades 

mecânicas e menor degradação da resistência ao longo do tempo de uso. Embora o 

processamento por injeção sem adição de fibras não tenha afetado 

significativamente (em relação ao grupo controle) algumas propriedades como 

tenacidade à fratura, dureza, módulo de elasticidade, módulo de Weibull e σ5%, 

houve um aumento significativo de parte das propriedades avaliadas como a 

resistência média, resistência característica e parâmetros de crescimento subcrítico. 

Com relação às propriedades ópticas, o processamento por injeção resultou em 

aumento da translucidez da porcelana, o que foi comprovado pela queda 

significativa no valor de razão de contraste e no aumento significativo no valor do 

parâmetro de translucidez em comparação com o grupo controle. Uma característica 

importante observada para o grupo injetado sem fibras foi seu baixo grau de 

porosidade em relação ao controle e também em relação aos outros dois grupos 

experimentais (SF e IF). A fração volumétrica de poros do grupo ISF foi mais de 10 

vezes menor do que a do grupo controle e aproximadamente 30 vezes menor do 

que as frações médias obtidas para os grupos com adição de fibras.  

 

3. A análise dos resultados do grupo injetado com adição de fibras 

mostrou que a conjugação da adição de fibras com o processamento por injeção 

resultou em um material melhorado em relação à porcelana sinterizada e sem fibras 

(grupo controle) e que deve ser recomendado para a construção de inlays, onlays e 

facetas de porcelana. Entretanto, é importante atentar para o fato que o mesmo 

problema de alto grau de porosidade observado para o grupo sinterizado com fibras 

(SF) foi notado para o grupo injetado com fibras (IF). Entretanto, os poros do grupo 

IF apresentaram área média significativamente menor e tamanho de poro 

aproximadamente 3 vezes menor do que os dos poros do grupo SF. Sendo assim, 

fica claro que os parâmetros de processamento de injeção ainda precisam ser 

ajustados para diminuir o grau de porosidade do grupo IF. Dentre as propriedades 

que não se alteraram comparando-se os grupos controle e injetado com fibras estão 

o módulo de elasticidade, coeficiente de Poisson, tenacidade à fratura, σ5%, e as 
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propriedades ópticas de razão de contraste e parâmetro de translucidez. Entretanto, 

é importante ressaltar que o grupo injetado com fibras obteve maiores valores 

médios em relação ao grupo controle para os seguintes parâmetros: densidade, 

dureza, resistência média, resistência característica, coeficiente de susceptibilidade 

ao crescimento subcrítico (foi o maior de todo o experimento) e resistência inicial 

(σf0). O único parâmetro que sofreu uma redução significativa em seu valor após a 

injeção com adição de fibras foi o módulo de Weibull, que caiu aproximadamente 

pela metade. 
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