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RESUMO 
 

O objetivo do presente estudo foi de avaliar a influência de soluções de 

resina com diferentes proporções de monômeros e diferentes concentrações em 

massa de nanofibras nas propriedades flexurais de compósitos resinosos 

experimentais reforçados com nanofibras de poliacrilonitrila (PAN). 

Materiais e métodos: Nanofibras de PAN foram produzidas pelo processo 

de eletrofiação e caraterizadas por teste de tração e microscopia eletrônica de 

varredura (MEV). Os compósitos experimentais foram produzidos pela infiltração das 

mantas de nanofibras com diferentes misturas de BisGMA-TEGDMA 

(BisGMA/TEGDMA: proporções em % massa de 30/70, 50/50, e 70/30). Foram 

incorporadas diferentes concentrações em massa de nanofibras (de 0% a 8%). 

Espécimes em forma de barra foram seccionados a partir de blocos do compósito 

experimental e armazenados em água na temperatura de 37oC por 24h 

anteriormente à realização dos testes de flexão de três pontos. Foram avaliados a 

resistência flexural (RF), o módulo flexural (MF) e o trabalho de fratura (TF). 

Resultados: Os testes de tração das nanofibras de PAN demonstraram 

um comportamento anisotrópico das mantas de nanofibras. As propriedades 

mecânicas exibiram maiores valores na direção perpendicular ao eixo de rotação do 

coletor metálico utilizado na produção das fibras por eletrofiação. Maiores 

proporções de BisGMA nas misturas de resina resultaram em maiores valores de RF 

e MF, o que não ocorreu para os valores de TF. A adição de diferentes 

concentrações de nanofibras não afetou as propriedades de RF e MF em 

comparação com o grupo controle (resina pura) (p>0.05). No entanto, a adição das 

nanofibras promoveu um aumento significante do TF, principalmente para as 

misturas de resina com maior proporção de TEGDMA (p<0,05). 

Significância: A inclusão de nanofibras de PAN em resinas de modo a 

formar compósitos resinosos reforçados por nanofibras não afetou negativamente as 

propriedades flexurais do material e resultou em um aumento significativo da 

tenacidade, uma propriedade desejável para um material a ser utilizado para 

aplicação restauradora. 

Palavras chave: Nanofibras; eletrofiação; poliacrilonitrila; resina composta; 

propriedades flexurais. 



 

ABSTRACT 
 

Flexural properties of experimental nanofiber reinforced composite are 
affected by resin composition and nanofiber/resin ratio 

 

The present study had the objectives to evaluate the influence of different 

resin blends concentrations and nanofibers mass ratio on flexural properties of 

experimental Poliacrylonitrile (PAN) nanofibers reinforced composite. 

Materials and Methods: Poliacrylonitrile (PAN) nanofibers mats were 

produced by electrospinning and characterized by tensile testing and scanning 

electron microscopy (SEM). Experimental resin-fiber composite beams were 

manufactured by infiltrating PAN nanofiber meshs with varied concentrations of 

BisGMA-TEGDMA resin blends (BisGMA/TEGDMA: 30/70, 50/50 and 70/30 weight 

%). The mass ratio of fiber to resin varied from 0% to 8%. Beams were cured and 

stored in water at 37oC. Flexural strength (FS), flexural modulus (FM) and work of 

fracture (WF) were evaluated by three-point bending test after 24 hs storage. 

Results: The tensile properties of the PAN nanofibers indicated an 

anisotropic behavior being always higher when tested in a direction perpendicular to 

the rotation of the collector drum. Except for WF, the other flexural properties (FS 

and FM) were always higher as the ratio of BisGMA to TEGDMA increased in the 

neat resin beams. The addition of different ratios of PAN fibers did not affect FS and 

FM of the composite beams as compared to neat resin beams (p>0.05). However, 

the addition of fibers significantly increased the WF of the composite beams, and this 

was more evident for the blends with higher TEGDMA ratios (p<0.05). 

Significance: The inclusion of PAN nanofibers into resin blends did not 

negatively affect the properties of the composite and resulted in an increase in 

toughness that is a desirable property for a candidate material for restorative 

application. 

Keywords: Nanofibers; electrospinning; polycrylonitrile; resin composite; 

flexural properties. 
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1 Introdução 21 

1 INTRODUÇÃO 
 

Compósitos resinosos são utilizados na odontologia há mais de cinquenta 

anos, principalmente como materiais restauradores diretos. No entanto, não 

houveram mudanças significativas na estrutura destes materiais desde sua 

introdução na prática clínica. A grande maioria dos compósitos resinosos 

restauradores disponíveis atualmente são classificados como compósitos reforçados 

por partícula. Consistem, geralmente, de partículas cerâmicas com tamanhos que 

variam de 5 a 50 µm circundadas por uma matriz resinosa fotopolimerizável a base 

de metacrilatos. As soluções de monômeros que compõe tal matriz são a base, 

tipicamente, de misturas de bisfenolglicidil dimetacrilato (BisGMA)  e trietileno glicol 

dimetacrilato (TEGDMA)(FERRACANE, 2011). A performance clínica da maioria das 

restaurações diretas de compósitos é aceitável. No entanto, o sucesso clínico de 

restaurações diretas extensas ou restaurações indiretas ainda é tema de 

controvérsia. Ademais, fraturas das restaurações são uma das principais razões 

para a falha clínica e estão relacionadas aos estresses gerados pela fadiga 

mecânica desenvolvida em função mastigatória(FERRACANE, 2011). 

A eletrofiação emergiu, nos últimos anos, como uma tecnologia viável 

para a produção de nanofibras poliméricas(LEUNG e KO, 2011). O processo de 

produção consiste na geração de alta voltagem entre uma solução polimérica, 

provida por um sistema de seringa com a solução carregada negativamente, e um 

coletor metálico carregado positivamente. As forças eletrostáticas resultantes 

induzem o alongamento da solução polimérica e a produção de fibras ultrafinas 

(nanofibras) que são coletadas na superfície do coletor metálico na forma de uma 

manta fibrosa com uma alta razão de área de superfície por volume (KO et al., 

2003). Esta extrema redução do tamanho das fibras, i.e. diâmetros na escala 

nanométrica, proporciona características mecânicas únicas ao material como o 

aumento simultâneo da resistência, módulo de elasticidade e tenacidade. Tais 

características foram demonstradas recentemente para nanofibras de poliacrilonitrila 

(PAN) com diâmetros menores que 200 nm (PAPKOV et al., 2013). 

Alguns esforços têm sido direcionados no desenvolvimento de compósitos 

odontológicos reforçados por nanofibras. A adição de nanofibras de nylon 6 (FONG, 

2004) e poliacrilonitrila-polimetilmetacrilato (PAN-PMMA) (LIN et al., 2008) 

produzidas por eletrofiação a resinas a base de BisGMA/TEGDMA resultou em um 
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pequeno aumento das propriedades mecânicas. Nanofibras de PAN levaram à 

diminuição das propriedades mecânicas das resina testada e foi sugerido que 

existem limitações na intereção/interface entre as nanofibras e as soluções de 

resinas. Outros esforços na utilização de nanofibras de acetato de celulose levaram 

a drásticas diminuições nas propriedades mecânicas das resinas devido ao 

molhamento incompleto das fibras pelas resinas. A inclusão de bolhas de ar e 

defeitos críticos comprometeram a performance dos compósitos (BOYD et al., 2012). 

Estes achados evidenciam que os potenciais benefícios de reforço por nanofibras 

podem ser limitados pelo molhamento das resinas, ou seja, a capacidade destas 

penetrarem nos espaços interfibrilares das mantas de nanofibras. 

De fato, o papel da viscosidade da solução de monômeros nas 

características e propriedades de compósitos restauradores tradicionais é conhecido 

(ASMUSSEN e PEUTZFELDT, 1998; GONCALVES et al., 2009). O aumento na 

concentração de BisGMA leva ao aumento da viscosidade das soluções devido às 

diferentes estruturas moleculares dos monômeros que compõe as soluções (e.g. 

maior peso molecular e menor mobilidade das moléculas de BisGMA). Monômeros 

de menor peso molecular, como o TEGDMA, são adicionados às soluções como 

diluentes para proporcionar uma viscosidade mais apropriada para a incorporação 

das partículas inorgânicas (ASMUSSEN e PEUTZFELDT, 1998). Ademais, a menor 

flexibilidade das molécula de BisGMA e a presença dos grupos hidroxila, que 

formam pontes de hidrogênio, aumentam a rigidez de estrutura polimérica 

(SIDERIDOU, TSERKI e PAPANASTASIOU, 2003). Deste modo, o aumento da 

concentração de BisGMA leva ao aumento da resistência flexural de resinas 

(OGLIARI et al., 2008) e compósitos resinosos (FLOYD e DICKENS, 2006) 

experimentais. 

De maneira semelhante, a viscosidade das resinas desempenham um 

papel importante no processamento de compósitos resinosos reforçados por fibras. 

O molhamento das fibras é limitado com aumentos na viscosidade das resinas 

infiltrantes já que resinas mais viscosas oferecem uma maior resistência para o 

escoamento e penetração dos espaços interfibrilares (SHAKYA, ROUX e JESWANI, 

2013). Consequentemente, a viscosidade da resina pode estar relacionada à 

presença de espaços vazios e defeitos no material que levariam ao 

comprometimento das propriedades mecânicas e da performance(GU et al., 2010). 
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Devido ao potencial do uso de nanofibras para o reforço de materiais 

resinosos e ao limitado entendimento atual destes materiais aplicados à odontologia 

restauradora, este estudo teve como objetivo o desenvolvimento e caracterização de 

compósitos resinosos reforçados por nanofibras. O foco foi dado ao entendimento da 

relação de diferentes proporções de nanofibras adicionas ao material e de diferentes 

concentrações de BisGMA e TEGDMA nas soluções de monômeros, e sua 

influência nas propriedades mecânicas dos compósitos experimentais.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1 - Estado atual dos compósitos restauradores odontológicos e de 

tratamentos em Prótese Parcial Fixa 

 
Materiais compósitos vêm sendo utilizados na odontologia há mais de 50 

anos, principalmente como materiais restauradores diretos. Compósitos são 

definidos como materiais multifásicos, ou seja, que exibem em sua constituição dois 

ou mais materiais distintos (metais, cerâmicas ou polímeros) de modo a se alcançar 

uma combinação de propriedades que atenda a uma demanda específica em 

diferentes aplicações. Esta combinação de propriedades gera características únicas 

do material, muitas vezes impossíveis de serem alcançadas por um material 

monofásico. Tal situação é evidenciada pelo grande desenvolvimento de compósitos 

em diversas áreas da engenharia (e.g. aeronáutica, aeroespacial e de transporte) 

em busca de materiais que apresentem baixa massa específica, rigidez, resistência 

e possibilidade de reparação(CALISTER, 2008). 

Os materiais compósitos são constituídos por duas fases: uma matriz que 

é contínua e envolve a segunda fase, chamada de fase dispersa. As propriedades 

finais do material estão relacionadas às propriedades e proporção de cada fase 

constituinte e da geometria da fase dispersa (forma, tamanho, distribuição e 

orientação das partículas) e a capacidade de união entre as fases (CHEN, 2010). Os 

compósitos odontológicos consistem basicamente de uma matriz polimérica que 

circunda uma fase dispersa de partículas vitrocerâmicas tratadas com algum agente 

silano para promoção da ligação entre as fases. A matriz resinosa é geralmente 

composta de metacrilatos, essencialmente BisGMA combinado com TEGDMA ou 

outros monômeros pra diminuição da viscosidade. Já a fase dispersa é composta de 

partículas de sílica vítrea, bário, estrôncio e zircônia. O tamanho e disposição das 

partículas varia de acordo com o desenho do material. Podem apresentar 10-50µm 

dispersas (“macropartículas”), 40-50nm organizadas em formas de cachos e/ou 

dispersas (“micropartículas”) e até 5nm dispersas (nanopartículas). Alguns 

compósitos combinam partículas em escala micrométrica com partículas em escala 

nanométrica e são classificados como híbridos(FERRACANE, 2011). De maneira 

geral, a grande maioria dos compósitos odontológicos apresentam este desenho 

semelhante de reforço com partículas, com alterações no tamanho das partículas, 
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na proporção entre a matriz/fase dispersa ou modificações da composição da matriz 

polimérica.  

Poucos esforços foram direcionados a uma modificação estrutural do 

desenho dos compósitos utilizados na odontologia e, desta forma, os materiais 

disponíveis no mercado possuem propriedades mecânicas que limitam sua ampla 

utilização nas diversas situações clínicas, principalmente aquelas pertinentes a 

prótese fixa de multielementos. Dentre as limitadas propriedades podemos citar, 

entre diferentes materiais, a resistência flexural que varia entre 60-160 MPa, a 

tenacidade a fratura de 0,8-1,8 MPa.m1/2 e o módulo de elasticidade de 4-16 

GPa(FERRACANE, 2011). Tal cenário limita a indicação a restaurações pouco 

extensas, geralmente restaurações diretas que não envolvam comprometimento de 

grande parte da estrutura dentária, situações essas que não atendem aos requisitos 

mínimos em prótese fixa.  

 Compósitos diretos têm sido utilizados para restaurações classe I e II 

posteriores com desempenho clinico satisfatório, com taxas de falha anual de 1-3%, 

relacionadas a fatores diversos como localização e extensão da restauração, 

operador e elementos socioeconômicos e comportamentais (DEMARCO et al., 

2012). No entanto, poucas iniciativas foram direcionadas na busca por materiais 

compósitos indiretos, principalmente para prótese parcial fixa (PPF). 

Nos tratamentos com PPF, a busca por materiais de infraestrutura 

substitutos às tradicionais ligas metálicas levou a indústria a buscar soluções 

baseadas em materiais cerâmicos para atender a crescente demanda estética nos 

tratamentos odontológicos. Devido as propriedades óticas compatíveis com os 

tecidos dentários, sua elevada biocompatibilidade e sua relativa inércia química, as 

cerâmicas atenderiam os requisitos necessários para uma variedade de tratamentos 

indiretos (KELLY, 2004). 

No entanto, cerâmicas são materiais essencialmente friáveis, ou seja, 

apresentam baixa tolerância a tensões, principalmente de tração. Devido à natureza 

de ligação predominantemente iônica, apresentam pouquíssima deformação elástica 

e nenhuma deformação plástica quando submetidas à tração. Deste modo, a 

necessidade de materiais cerâmicos que apresentassem elevadas propriedades 

mecânicas para, teoricamente, suportar as tensões geradas principalmente em 

próteses fixas de dentes posteriores, levou à escolha da zircônia tetragonal 

estabilizada por ítrio (Y-TZP) como material de infraestrutura de PPF na odontologia. 
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A Y-TZP apresenta resistência flexural de 1000-1200 MPa (TURP et al., 2012), 

sendo o material cerâmico disponível que mais se aproxima das ligas metálicas 

utilizadas em termos de resistência (e.g. CoCr - resistência flexural de 

aproximadamente 2600 MPa (ROCHA, PINHEIRO e VILLAVERDE, 2006). Deste 

modo, atualmente, a Y-TZP seria um material cerâmico indicado para PPFs 

posteriores que envolvam região de molar. No entanto, até o momento não existem 

resultados clínicos de longo prazo (ao menos 10 anos) que suportem tal indicação. 

Com relação ao desempenho clínico de próteses fixas sobre dentes, 

demonstrou-se, através de metanálise, que o sistema metalocerâmico se mostrava 

superior aos sistemas cerâmicos disponíveis até o período analisado. Os sistemas 

cerâmicos vítreos ou de alumina reforçada por vídro (InCeram) mostraram como 

principal complicação fraturas do material de infraestrutura (taxa anual de falha de 

1,88-4,24%), enquanto os sistemas baseados em Y-TZP mostraram como principal 

falha a fratura da cerâmica de revestimento (taxa anual de falha de 1,98-12,2%), 

resultando em um percentual global de falhas estimado de 13,6% em 5 anos, 

significantemente maior que a taxa estimada de 2,9% para as PPFs 

metalocerâmicas. Tais falhas da cerâmica de cobertura podem levar a necessidade 

de substituição da restauração ou à necessidade de reparo com resinas compostas. 

Porém, o desempenho clínico dos reparos em PPFs para ambos os sistemas 

permanece desconhecido (SAILER et al., 2007). 

O desempenho clínico de PPFs sobre implante também foi documentado 

através de metanalise (PJETURSSON et al., 2012). A complicação mais frequente 

encontrada foi a fratura do material de revestimento com taxa de falha de 13,5% em 

cinco anos. Os sistemas incluídos no estudo foram metalocerâmicos e 

metaloplásticos. Quando analisados separadamente, o sistema metalocerâmico 

apresentou taxas de 7,8% de fraturas do material de revestimento comparados a 

20,2% para o sistema metaloplástico em 5 anos. Novamente, não existem estudos 

que apontam a efetividade de possíveis reparos nessas situações. A fratura do 

material de cobertura se torna ainda mais crítica nos casos de próteses totais fixas 

metalo-acrílicas sobre implante. Galucci et al. (2009) encontraram que, de 41 

próteses instaladas, nove (21,9%) apresentaram fratura do acrílico (dentes ou 

material de base) em um período de acompanhamento de cinco anos. O que chama 

atenção no estudo é que foram observados 20 eventos de fratura do material de 

revestimento entre estas nove próteses que apresentaram falha ao longo dos cinco 
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anos. Achados similares também são relatados na literatura (JEMT e LINDEN, 1992; 

JEMT et al., 1996; LINDQUIST, CARLSSON e JEMT, 1996; ORTORP, LINDEN e 

JEMT, 1999; ENGFORS, ORTORP e JEMT, 2004) e demonstram a grande 

incidência de complicações que este sistema pode apresentar clinicamente. 

(GALLUCCI et al., 2009) 

 

2.1.1. Compósitos reforçados por fibras 

 

Entre as diferente classes de materiais compósitos, incluem-se os 

compósitos reforçados por fibras. Nas últimas décadas, tal classe de material tem 

ganhado espaço na indústria em várias áreas como na indústria aeroespacial, 

militar, engenharia civil e de materiais, entre outras. Os compósitos reforçados por 

fibra tem ganhado espaço e, gradativamente, vem sendo utilizados para a 

substituição de materiais convencionais como madeira, metais, vidros e cerâmicas 

em diferentes áreas. Por definição, compósitos reforçados por fibra são compostos 

pela combinação de resinas poliméricas que atuam como matrizes e fibras 

resistentes que atuam como elemento do reforço. A eficiência na performance do 

material depende da seleção apropriada dos elementos constituintes, ou seja, dos 

tipos de fibras e composição da matriz resinosa e dos diferentes meios de 

processamento. As fibras tradicionalmente utilizadas na manufatura de compósitos 

reforçados por fibra têm diâmetros médios na escala de micrômetros. A função das 

fibras é de suportar as forças e promover a resistência do material perante os 

desafios em função. Já a matriz resinosa tem a função de união entre as fibras, 

mantendo estas em posição e transferindo as cargas aplicadas para as fibras 

através da adesão e fricção. Além de elemento de reforço, as fibras podem exercer 

outros papeis como promover propriedades ópticas desejáveis em um 

projeto(CALISTER, 2008). 

As fibras de reforço podem ser classificadas de diferentes maneiras. 

Pode-se variar o comprimento das fibras e, deste modo, classifica-se como fibras 

contínuas, que apresentam grande comprimento quando comparado ao diâmetro, ou 

descontínuas, quando o comprimento não é significativamente maior que o diâmetro. 

Também denomina-se as últimas citadas como fibras curtas. Fibras contínuas têm a 

vantagem de serem facilmente manipuláveis e orientadas, enquanto as fibras 

descontínuas apresentam a vantagem de fácil processamento e , portanto, maior 
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volume de produção. Outra classificação é quanto a natureza do material, ou seja, 

se as fibras são orgânicas ou inorgânicas. Pode-se citar, como fibras orgânicas, a 

aramida, nylon, poliamida entre outras. Como característica exibem flexibilidade, 

elasticidade e têm menor densidade quando comparadas às fibras inorgânicas. 

Pode-se citar, como fibras inorgânicas, as fibras de vidro, cerâmica e de carbono, 

entre outras. Como características, as fibras inorgânicas apresentam maior rigidez, 

maior módulo de elasticidade e adequada estabilidade térmica(CALISTER, 2008). 

 

2.1.1.1. Tipos de fibras empregadas em compósitos reforçados por fibras 

 

Entre os diferentes tipos de fibras que podem ser utilizados como reforço 

em compósitos, destacam-se as fibras de vidro, fibras de carbono, fibras de aramida, 

fibras de nylon e fibras de polietileno de ultra alto peso molecular. 

 

Fibras de vidro 

 

As fibras de vidro são os materiais de reforço mais comumente utilizados 

como reforço em compósitos reforçados por fibra devido as suas adequadas 

propriedades, entre elas a baixa densidade, resistência a degradação química, fácil 

fabricação, alta resistência e alta rigidez. Também exibem baixo custo quando 

comparadas aos outros tipos de fibras. No entanto, as fibras de vidro apresentam 

um módulo de elasticidade muito alto que compromete a performance do material 

em situações nas quais tensões de tração estejam muito presentes por um período 

muito longo de tempo. Tais fibras podem ser arranjadas em forma de mantas, fitas, 

tecidos, filamentos contínuos e descontínuos e fios para aplicação em 

compósitos(KHAN et al., 2015). 

 

Fibras de carbono 

 

As fibras de carbono são uma classe importante de fibras de alta 

performance aplicadas a compósitos. Tradicionalmente, apresentam-se na escala 

micrométrica e exibem alta resistência à tração (aproximadamente 3950 MPa) e alto 

módulo de elasticidade (aproximadamente 238 GPa). As fibras de carbono são 

aplicadas principalmente na indústria aeroespacial e automotiva devido às suas 
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adequadas propriedades mecânicas, condutividade, baixa densidade, resistência à 

altas temperaturas e bom desempenho em longo prazo(MARUO et al., 2015).  

 

Fibras de aramida 

 

As fibras de aramida são de uma classe de fibras sintéticas de alta 

performance, geralmente aplicadas nas áreas aeroespaciais, na indústria militar e na 

engenharia civil. As fibras de aramida tem propriedades de alta performance devido 

ao arranjo molecular do material. As moléculas apresentam-se bem orientadas ao 

longo eixo das fibras e exibem uma enorme quantidade de ligações de pontes de 

hidrogênio entre elas devido à sua estrutura molecular. Além das adequadas 

propriedades mecânicas, as fibras de aramida apresentam adequada resistência a 

abrasão e à ação de solventes, e boa estabilidade térmica. As desvantagens das 

fibras de aramida são a sensibilidade à radiações ultravioletas e a dificuldade na 

manipulação que tem impacto negativo no corte e fresagem do material. As fibras de 

aramida comerciais mais comuns são Kevlar e Nomex(KIM et al., 2011). 

 

Fibras de nylon 

 

O nylon é um material pertencente à grande classe de poliamidas 

alifáticas e são produzidas de uma variedade de diaminas e ácidos carboxílicos. Os 

tipos mais comuns de fibras de nylon são as fibras de nylon-6,6 e nylon-6. Ambos os 

tipos apresentam adequadas propriedades mecânicas incluindo resistência à 

abrasão, alta resistência e tenacidade à fratura, baixa densidade, resistência a 

degradação química e facilidade no processamento. Como exemplo, as fibras de 

nylon-6 com diâmetro médio de 100µm apresentam resist6encia à tração de 210 

MPa, módulo de elasticidade de 1.1 GPa e taxa de elongamento de 90%(MARUO et 

al., 2015). 

 

Fibras de polietileno de ultra alto peso molecular 

 

As fibras de polietileno de ultra alto peso molecular são compostas de 

cadeias de polietileno extremamente longas e alinhadas devido ao processo de 

produção formado a partir de monômeros de etileno. São produzidas pelo processo 
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de fiação em gel no qual o material é aquecido e estruído em uma fiadora. O 

resultado do processo é a formação de fibras com uma elevada orientação 

molecular ao longo eixo destas e uma grande interação intermolecular através de 

ligações secundárias, característica que confere às fibras uma elevada resistência à 

tração (MARISSEN, 2011). 

 

2.1.1.2. Papel da viscosidade da resina infiltrante nos compósitos 

reforçados por fibra 

 

A matriz resinosa é um componente crucial dos compósitos reforçados 

por fibra já que garante a união das fibras e distribuição dos estresses em função 

pela estrutura do material compósito (VALLITTU, 2014). A viscosidade da resina 

infiltrante é crucial para o desempenho dos compósitos reforçados por fibra já que 

quanto maior a viscosidade da resina, maior é a probabilidade de esta penetrar no 

espaços interfibrilares. O efeito da viscosidade da resina na infiltração de fibras 

formadoras de compósitos reforçados por fibra foi investigado por Shakya et al. 

(2013). Foi investigada a capacidade de infiltração de resinas de viscosidades 

crescentes por um método de infiltração de fibras por pressão. Os resultados 

demonstraram que, quanto menor a viscosidade da resina infiltrante, mais eficiente o 

processo de infiltração das fibras e menor a probabilidade de presença de defeitos. 

Resinas de alta viscosidade requereram maiores variações de pressão para que 

ocorresse um completo processo de infiltração da resina nos espécimes, já que em 

baixas pressões não houve o molhamento completo das fibras pelas resinas devido 

à resistência da resina em fluir entre os espaços fibrilares. Os resultados de Gu et al. 

(2010) confirmam tais achados através da investigação da presença de defeitos em 

fibras infiltradas por resina epóxi. Uma menor quantidade de defeitos, ou seja bolhas 

de ar aprisionadas no corpo de prova, foi encontrada quando a infiltração das fibras 

foi realizada em altas temperaturas, o que resulta em uma menor viscosidade da 

solução resinosa. (GU et al., 2010; SHAKYA, ROUX e JESWANI, 2013) 

 

2.1.1.3. Utilização de compósitos reforçados por fibra em tratamentos de 

PPFs 
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A utilização de compósitos resinosos reforçados por fibras nos 

tratamentos de PPF consistem na utilização de fibras de reforço como infraestrutura 

recobertas com resinas compostas odontológicas reforçadas por partículas (hibridas 

ou micropartículas) para a criação da parte externa da prótese. Existem atualmente 

alguns sistemas comercialmente disponíveis para fabricação de próteses em 

laboratório ou na clínica (“chairside”). Entre eles, pode-se citar os sistemas 

Targis/Vectris (Ivoclar Vivadent Inc., Schaan, Liechtenstein), everStick (Stick Tech 

Ltd., Turku, Finland) e Sculpture/FibreKor (Pentron Laboratory Technologies LLC, 

Wallingford, Conn.). Todos consistem em fibras de vidro préimpregnadas com a 

matriz resinosa. Existem também sistemas que fornecem fibras não impregnadas 

compostas de fibras de vidro, entre eles GlasSpan (GlasSpan Inc., Exton, Pa.) ou 

fibras de polietileno de ultra alto peso molecular, entre eles Ribbond (Ribbond, 

Seattle) e Connect (KerrLab, Orange, Calif.)(BEHR et al., 2000). 

As PPFs reforçadas por fibras podem ser fabricadas sobre retentores com 

preparo total (extracoronários), preparos parciais (intracoronoários) ou a combinação 

de ambos. A escolha pelo tipo de preparo depende das condições dos dentes pilares 

como a presença ou não de restaurações extensas ou destruição coronária por cárie 

ou fraturas. Os preparos intracoronários têm como vantagem uma maior 

conservação dos tecidos dentários do dente retentor da prótese(FREILICH et al., 

2002). 

Estudos laboratoriais demonstram a capacidade das fibras de reforçarem 

materiais restauradores odontológicos. Samadzadeh et al. (1997) empregaram fibras 

de polietileno (Ribbond) no reforço de próteses provisórias de polimetilmetacrilato 

(PMMA) e uma resina composta fotoativada indicada para restaurações provisórias 

(Provipont DC). Próteses fixas de três elementos foram fabricadas sobre um padrão 

de aço inoxidável composto de dois retentores com distância de 22 mm entre eles. 

Os grupos reforçados por fibra foram fabricados com fibras de reforço de 3 mm. Foi 

conduzido teste de compressão sobre o centro do pôntico para se determinar a 

resistência a compressão das peças. As fibras de polietileno não provocaram efeito 

de reforço nos grupos de PMMA. No entanto, um aumento significativo na 

resistência das próteses foi observado no grupo manufaturado com resina composta 

fotoativada. (SAMADZADEH et al., 1997) 

Behr et al. (2000) investigaram a influência do modo de processamento e 

do armazenamento em água nas propriedades flexurais de dois sistemas de 
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compósitos reforçados por fibra. O sistema FibreKor foi manufaturado manualmente 

enquanto o sistema Vectris foi manufaturado através de um processo de 

vácuo/pressão. Barras de 25x4x2 mm foram fabricadas e testadas pelo teste de 

flexão de três pontos. Os resultados demonstraram que o modo de processamento 

promoveu uma maior concentração de fibras no grupo manufaturado sob 

vácuo/pressão (sistema Vectris). Porém, tal situação não provocou um aumento 

significativo de resistência comparado ao sistema manual de fabricação (FibreKor). 

Outro achado foi a diminuição significativa da resistência após o armazenamento em 

água por 30 dias. Concluíram que, além das fibras e do processamento, a matriz 

resinosa tem um papel significativo na manutenção da resistência a longo prazo. (  

Tanoue et al (2012) investigaram a resistência flexural de resinas 

compostas indiretas reforçadas com fibras de vidro préimpregnadas com monômero 

de resina (Estenia C&B EG Fiber) para avaliar a compatibilidade de diferentes 

resinas compostas de cobertura com o sistema de fibras de vidro de reforço. Quatro 

classes diferentes de resina composta de cobertura foram avaliadas: microhíbrida, 

nanohíbrida e microparticulada. Esta foram combinadas com o sistema de fibras 

unidirecionais. Espécimes de 25 x 2 x 2 mm foram produzidos com a presença ou 

não das fibras de reforço. A resina composta de micropartículas exibiu o maior 

aumento da resistência flexural quando foram aplicadas as fibras de reforço (de 62 

±3 MPa da resina composta sem reforço para 271 ± 13 MPa da resina composta 

com reforço). A combinação de fibras de reforço com a resina microhíbrida exibiu o 

maior valor de resistência flexural (355 ± 40 MPa). A resina nanohíbrida apresentou 

aproximadamente o dobro da resistência flexural quando reforçada com as fibras. O 

estudo concluiu que o tipo de resina de cobertura deve ser levado em conta na 

seleção de uma combinação ótima de fibras de reforço e resinas compostas para 

construção de restaurações. BEHR et al., 2000) 

Sharafeddin et al. (2013) compararam a resitência flexural de dois tipos 

de fibras combinados com três tipos de compósitos restauradores. Barras de 2 × 2 × 

25 mm foram fabricadas e testadas em flexão de três pontos. Os grupos consistiam 

em: grupo 1: compósito Z250 + fibra de polietileno; grupo 2: compósito Build-It + 

fibra de polietileno; grupo 3: compósito Nulite F + fibra de polietileno; grupo 4: fibras 

de vidro + compósito Z250; grupo 5: fibras de vidro + compósito Build-It e grupo 6: 

fibras de vidro + compósito Nulite F. Os maiores valores de resistência flexural foram 

obtidos com a combinação de fibras de vidro com o compósito Z250 (500 ± 31 MPa) 
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e os menores valores com a combinação de fibras de polietileno com o compósito 

Build-It (188 ± 55 MPa). Concluíram que o tipo de fibra tem influência nas 

propriedades flexurais dos espécimes e que as fibras de vidro pré-impregnadas 

seriam a melhor opção para o reforço quando comparadas às de polietileno. 

Sfrondini et al. (2014) avaliaram o efeito da adição de fibras contínuas e 

fibras descontínuas particuladas nas propriedades flexurais. As fibras contínuas 

testadas eram compostas por fibras de vidro de 0.6 e 0.9 mm em diâmetro. Já o 

compósito reforçado por fibras descontínuas consistia em uma solução de resina 

contendo aproximadamente 32% de cargas nanoparticuladas somada às fibras 

descontínuas. Os espécimes foram testados em flexão de três pontos. O estudo 

concluiu que as fibras contínuas de 0.9 mm de diâmetro exibiram maiores valores de 

resistência quando comparadas às de 0.6 mm. Já as fibras descontínuas mostraram 

valores significativamente maiores de resistência para os espécimes de 0.6 mm. Os 

valores para os espécimes de 0.9 mm não diferiram entre as fibras contínuas e 

descontínuas. 

Maruo et al. (2015) investigaram a influência de diferentes tipos de fibras 

nas propriedades flexurais de compósitos odontológicos reforçados por fibras. 

Barras de 2 × 2 × 25 mm foram fabricadas com resina composta reforçada com 

fibras de vidro, fibras de polietileno ou fibras de carbono. O grupo controle consistiu 

em barras da resina composta sem fibras. As barras foram testadas em flexão de 

três pontos. O reforço com as fibras de carbono ou fibras de vidro aumentou 

significativamente a resistência flexural quando comparado ao grupo controle 

(somente resina composta). Já a presença das fibras de polietileno provocaram uma 

diminuição significativa da resistência. 

A capacidade de reforço indicada por estudos laboratoriais seriam um 

indicativo da capacidade de uso clínico de compósitos reforçados por fibras. Um dos 

fatores que favoreceriam a sua utilização em tratamentos de PPF seria o módulo de 

elasticidade do material ser mais próximo dos tecidos dentais e a capacidade de 

adesão aos sistemas de cimentação adesiva. No entanto, deve-se levar em conta a 

limitação dos compósitos reforçados por fibra já que as fibras de reforço 

apresentarem propriedades anisotrópicas, ou seja, as propriedades mecânicas 

dependem da direção de aplicação das forças aplicadas e as tensões geradas não 

são homogeneamente distribuídas na restauração(VALLITTU, 2014). Tal fato 
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poderia limitar a utilização clínica dos sistemas restauradores citados. (TANOUE et 

al., 2012; SHARAFEDDIN, ALAVI e TALEI, 2013; SFONDRINI et al., 2014) 

2.1.1.4. Desempenho clínico de compósitos reforçados por fibra em 

tratamentos de PPFs 

 

A presença de estudos clínicos que investigaram a utilização de 

compósitos resinosos reforçados por fibra em PPF é escassa na literatura científica. 

Ademais, a maior parte destes estudos são relatos de caso clínico. Estudos clínicos 

prospectivos, padronizados e com grupos controle padronizados são ainda 

necessários para obter-se um melhor entendimento do comportamento clínico 

destes sistemas. 

A mais recente revisão sistemática sobre o tema data de 2009 e provê 

dados importantes sobre o comportamento clínico dos compósitos resinosos 

reforçados por fibra em PPF (VAN HEUMEN, KREULEN e CREUGERS, 2009). O 

objetivo da revisão sistemática foi de reunir e analisar os dados clínicos disponíveis 

sobre o tema, obter, através de metanálise, as taxas de sobrevivência dos 

compósitos resinosos reforçados por fibra em PPF e investigar a relação da taxa de 

sobrevivência e os fatores de risco envolvidos nos insucessos. A investigação levou 

em consideração características das próteses tais como o desenho da infraestrutura, 

localização no arco dentário e o material utilizado. O número e tipos de 

complicações técnicas e o número de falhas também foram analisados. Foi 

considerada falha da prótese na ocorrência de descimentação ou necessidade de 

substituição da peça. Do total de 1708 referências encontradas pela busca no 

sistema Medline, 15 estudos clínicos foram selecionados. Destes, apenas um 

apresentava um grupo controle de próteses totalmente cerâmicas. Dos dados 

adquiridos, foi possível observar que 46% das reconstruções foram realizadas sobre 

preparos parciais (inlays), 21% sem preparo algum (adesão apenas na superfície de 

esmalte) e 26 % apresentaram preparos totais. Alguns estudos reportaram 

reconstruções híbridas, ou seja, uma combinação de pilar com preparo parcial e pilar 

com preparo total. Dos 15 estudos selecionados, três reportaram restaurações 

realizadas diretamente na boca e 12 reportaram restaurações indiretas fabricadas 

em laboratório. Com relação ao material, sete dos estudos selecionados utilizaram o 

sistema Targis/Vectris. Aproximadamente 65 % dos casos foram realizados na 

região posterior. Os períodos de observação variaram entre 10 meses a 5,7 anos e 
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as taxas de sobrevivência de 50 a 100%. A análise de Kaplan-Meier indicou uma 

curva de sobrevivência que indica uma sobrevivência média de 73,4% em 4,5 anos. 

A falha técnica mais reportada foi a fratura da resina composta de cobertura. O 

desgaste oclusal excessivo do material também foi reportado como complicação. 

Outras complicações incluíram a descimentação de apenas um retentor, 

descoloração do material e presença de linhas de fratura. 

Fica evidente que os estudos disponíveis no presente são insuficientes 

para produzir evidências científicas suficientes para a indicação de compósitos 

resinosos reforçados por fibra em PPF. Ademais, fica evidente, perante os presentes 

resultados apresentados na literatura, que o desempenho clínico das PPFs 

baseadas em compósitos aplicadas atualmente são inferiores aos tratamentos 

convencionais. 

 

2.2. Monômeros utilizados na produção de compósitos resinosos 

odontológicos 

 
Os monômeros empregados na produção de compósitos restauradores 

odontológicos são basicamente compostos de metacrilatos. O BisGMA é a base dos 

compósitos restauradores atuais. A molécula de BisGMA é composta de dois anéis 

aromáticos na sua estrutura e tem alto peso molecular. Tais características 

proporcionam uma alta rigidez molecular. Ademais, a presença de grupos hidroxila 

permite a formação de pontes de hidrogênio entre as moléculas que contribuem para 

a alta viscosidade do monômero de BisGMA(FERRACANE, 2013).  

Devido à alta viscosidade do monômero de BisGMA, monômeros 

diluentes de menor viscosidade são incorporados à solução para se alcançar uma 

viscosidade que permita a incorporação das partículas no processamento dos 

compósitos. O monômero diluente mais utilizado em associação com o BisGMA é 

TEGDMA. O TEGDMA apresenta baixo peso molecular e grande flexibilidade 

molecular devido à presença de grupos éter. Tais características conferem à solução 

do monômero baixa viscosidade e propiciam uma maior mobilidade de 

reação(SIDERIDOU, TSERKI e PAPANASTASIOU, 2003). 

O papel da composição e viscosidade das soluções de monômeros nas 

propriedades mecânicas de compósitos convencionais é conhecido. Asmussen e 

Peutzfeldt (1998) avaliaram a influência de misturas com diferentes proporções de 
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TEGDMA/BisGMA nas propriedades de tração e flexão de compósitos reforçados 

por partícula. As proporções testadas foram 30:70, 40:60, 50:50, 60:40 e 70:30. A 

resistência flexural variou entre 137 e 167 MPa, e o módulo de elasticidade entre 8.0 

e 11.1 GPa. De maneira geral, o aumento da concentração de TEGDMA levou a um 

leve aumento das resistência à tração e à diminuição da resistência flexural. Os 

autores atribuem o leve aumento de resistência à tração ao possível aumento do 

grau de conversão promovido pela presença de TEGDMA. Segundo os autores, a 

diminuição da resistência flexural é de difícil interpretação e pode estar relacionada 

com as variações de módulo de elasticidade. Os mesmos chamam atenção para o 

fato de o grau de conversão não estar necessariamente relacionado com todas as 

propriedades mecânicas de materiais poliméricos.  

 
2.3. Novas tecnologias de processamento de compósitos 

 
Com o atual desenvolvimento e emprego das tecnologias CAD/CAM 

(computer aided design/computer aided manufacturing) na odontologia existe uma 

maior possibilidade de processamento de diferentes materiais. Com os sistemas 

disponíveis no mercado é possível se processar desde Y-TZP até padrões de 

acrílico para posterior processo de fundição ou injeção (FASBINDER, 2010). Tais 

tecnologias tornam viáveis também o processamento de blocos pré-fabricados de 

materiais compósitos. Recentemente, foi lançado no mercado o produto LAVA 

Ultimate (3M-Espe, St. Paul, MN, EUA), um compósito reforçado produzido 

industrialmente para processamento CAD/CAM que, segundo informações do 

fabricante, teria indicação limitada à coroas unitárias posteriores (PPFs não estão 

indicadas). Até a presente data não existe documentação científica independente a 

respeito do material, mas dados do fabricante indicam melhoras nas propriedades 

mecânicas (e.g. resistência flexural de aproximadamente 250 MPa) quando 

comparadas com as resinas compostas convencionais. Isto aponta uma tendência 

da indústria pela busca de materiais que possam ser processados de uma maneira 

mais conveniente pela tecnologia CAD/CAM para o clínico, principalmente tendo em 

mente a possibilidade da utilização do sistema na própria clínica (“Chair-side 

CAD/CAM”). Os materiais cerâmicos mais utilizados atualmente nestes sistemas 

necessitam de um processo de sinterização final que muitas vezes pode ser 

dispendioso em termos de tempo e custo final da restauração (GULATI et al., 2015). 
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2.4. Nanotecnologia aplicada a produção de materiais fibrosos 

 
A nanotecnologia aplicada na produção de materiais emergiu nas últimas 

décadas e tem expandido as possibilidades no processamento e manufatura nos 

mais diversos campos da indústria. Por definição, a nanotecnologia lida com a 

manipulação de materiais em escala manométrica em pelo menos uma de suas 

dimensões. Tal capacidade abre horizontes surpreendentes na criação de materiais 

e produtos nas mais diversas áreas como a engenharia de materiais, computação, 

desenvolvimento de biomateriais e equipamentos ligados à biologia e biomedicina, 

inclusive a odontologia (LEUNG e KO, 2011). 

A seguir serão apresentados alguns métodos que possibilitam a 

manipulação de materiais fibrosos em escala nanométrica (nanofibras). Por fim será 

explorado mais a fundo a técnica de produção de nanofibras por eletrofiação, 

escopo do presente trabalho. 

 

Separação de fases 

 

A técnica de separação de fases vem sendo utilizada principalmente na 

produção de arcabouços (“scaffolds”) na bioengenharia. Tais arcabouços consistem 

em materiais que exibem estruturas tridimensionais similares ao ambiente de 

matrizes extracelulares para a aplicação em engenharia tecidual. A técnica é 

baseada na separação termodinâmica de fases em ricas e pobres em composição 

polimérica dentro de uma solução homogênea de polímeros. Como resultado dá-se 

a indução de produção de estruturas fibrosas nanométricas a partir de uma 

temperatura crítica específica. Os materiais produzidas por esta técnica exibem 

estruturas de nanofibras com diâmetros que variam de 50 a 500 nm e com um 

sistema abundante de macroporos interconectados, que viabiliza a sua utilização 

como arcabouços em engenharia tecidual (ZHANG e DARVELL, 2012). 

 

Autocomposição molecular 

 

A autocomposição molecular envolve a construção de estruturas 

nanométricas como colóides, nanotubos e nanofios através de síntese química. No 
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entanto, é um processo que envolve procedimentos e técnicas complexas e as 

estruturas produzidas tem dimensões de décimos de nanômetros, muito pequenas 

para a possível utilização no reforço estrutural e/ou aumento da tenacidade de 

materiais(WHITESIDES e GRZYBOWSKI, 2002). 

 

Puxamento 

 

Microfibras ou nanofibras poliméricas também podem ser sintetizadas por 

meio do processo de puxamento que consiste no arrastamento de uma solução 

polimérica viscosa, que é dispensada em uma superfície através de micropipetas ou 

outros instrumentos específicos da técnicas. Este processo induz à formação de 

redes de fibras amorfas suspensas. No entanto, há limitações no método já que 

limitado pelo tempo de produção dado o fato de que a viscosidade da solução pode 

aumentar ao longo do processo. Portanto a qualidade e reprodutibilidade do 

diâmetro das fibras podem ser comprometidas(HARFENIST, 2004).  

 
Produção de nanofibras por eletrofiação 

 

Como citado anteriormente, avanços recentes em nanotecnologia 

tornaram possível a produção e processamento de fibras em escala nanométrica, ou 

seja, estruturas de tamanho entre 1-500nm em pelo menos uma dimensão e seu 

desenvolvimento abriu caminho para a produção inovadora de uma variedade de 

materiais com possíveis aplicações médicas (biomateriais), eletrônicas e 

energéticas(SHINSUKE IFUKU, 2011). 

Dentre as tecnologias disponíveis para a fabricação de fibras de reforço 

baseada em nanofibras, destaca-se a eletrofiação (electrospinning). Através deste 

processo é possível se fabricar fibras ultrafinas com diâmetros em escala 

nanométrica. A fibras são construídas a partir de soluções de polímeros utilizando 

dispositivos que funcionam a partir de diferenças de forças eletroestáticas (Figura 1). 

É possível se controlar o diâmetro das fibras através da concentração da solução 

polimérica e da variação da carga do campo eletromagnético gerado no dispositivo 

de manufatura e o comprimento das fibras pelo duração do processo de 

eletrofiação(NASIR M. UDDIN, 2009). 
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Figura 1 – Desenho esquemático demonstrando o processo de fabricação de 

nanofibras através de eletrofiação. 
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Figura 2 – Imagem de microscopia eletrônica de varredura mostrando nanofibras de 

polivinilacetato. É possível visualizar a dimensão das fibras quando comparadas a 

um fio de cabelo humano (apontador). A imagem foi adquirida durante a realização 

de estudos piloto prévios ao desenvolvimento do presente estudo. 
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Figura 3 – Imagem de microscopia eletrônica de varredura mostrando em maior 

aumento nanofibras de polivinilacetato. Tais nanofibras apresentavam diâmetro 

médio de 650 nm e se apresentam homogêneas. A imagem foi adquirida durante a 

realização de estudos piloto prévios ao desenvolvimento do presente estudo. 

 

Os fatores que influenciam a qualidade e uniformidade das nanofibras 

produzidas serão expostos a seguir: 

 

Viscosidade da solução polimérica: A solução precursora das nanofibras 

deve ter uma viscosidade alta o suficiente de modo a permitir a formação das 

cadeias poliméricas e do jato formador de nanofibras, mas baixa o suficiente para 

permitir que o fenômeno ocorra, ou seja, viscosidades muito altas preveniriam a 

formação do jato de polímeros e, portanto, a produção em si. A importância de se 

manter um jato de polímeros uniforme é garantir a consistência do material 

produzido com morfologia fibrosa e com a ausência de aglomerados em forma de 

gotas. Portanto, existe um equilíbrio fino entre a viscosidade da solução e a 

formação das nanofibras. Quando a viscosidade é muito baixa o jato formador de 

fibras é interrompido e existe a formação de aglomerados em forma de gotas. Se a 
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viscosidade é muito alta, o jato não será formado e o processo se torna inviável(LU-

QI LIU, 2007). 

 

 
Figura 4 – Imagem de microscopia eletrônica de varredura mostrando presença de 

bolha (apontador) em meio a nanofibras de polivinilacetato. Tal artefato pode ser 

atribuído a viscosidade da solução utilizada para a produção das nanofibras. A 

imagem foi adquirida durante a realização de estudos piloto prévios ao 

desenvolvimento do presente estudo. 

 

Voltagem aplicada: A morfologia das nanofibras é controlada pela 

voltagem aplicada. Uma variação do campo elétrico formado entre a ponta da 

seringa e o cilindro coletor pode alterar o diâmetro das nanofibras. Voltagens 

excessivas ou insuficientes podem levar à interrupção da formação do jato, fato que 

leva à formação de gotas e consequentes aglomerados no material formado ou até 

no desaparecimento do jato por completo. Em voltagens muito baixas, a gota 

formadora do jato de polímeros é ejetada, já que passa a receber influência também 

das forças gravitacionais que fazem a gota pender em direção ao solo; já em 

voltagens muito altas a gota formada na ponta da seringa diminui até seu 
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esgotamento, o que também provoca a interrupção do jato e, consequentemente, a 

formação de fibras não uniformes. Após ser aplicada uma voltagem mínima 

suficiente para quebrar a tensão superficial da solução e vencer as forças 

gravitacionais, a formação das fibras se inicia. Existe um equilíbrio fino a ser 

alcançado na produção das fibras para se obter um material homogêneo. Tanto 

voltagens muito baixas ou muito altas resultarão na interrupção do jato e na 

formação de aglomerados na manta de fibras, que podem atuar como elos fracos 

em termos de resistência do material. O diâmetro das fibras aumenta com o 

aumento da voltagem, provavelmente devido ao aumento do campo elétrico que 

promove um maior fluxo em massa da solução(KO et al., 2003).  

 

 
Figura 5 – Imagem de microscopia eletrônica de varredura mostrando aglomerado 

(apontador) presente em meio a nanofibras de poliacrilonitrila. Tal aglomerado pode 

ser resultado da voltagem empregada estar inadequada para a produção das 

nanofibras. A imagem foi adquirida durante a realização de estudos piloto prévios ao 

desenvolvimento do presente estudo. 
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Distância da ponta da seringa ao coletor: A distância da ponta da seringa 

ao coletor pode influenciar no diâmetro das fibras. Um aumento na distância provoca 

a diminuição do diâmetro das fibras e a redução do aparecimento de aglomerados, 

já que uma distância maior possibilita um maior deslocamento do jato e um 

afinamento das fibras. Ademais, um maior tempo é disponível para que ocorra a 

evaporação do solvente da solução antes da deposição das fibras. Deve-se buscar 

uma distância ideal já que distâncias muito grandes resultam na não produção das 

fibras devido à influência do campo gravitacional, que tende a se sobrepor ao campo 

elétrico gerado pela alta voltagem, e acarreta a atração do jato para o solo(KO et al., 

2003; LEUNG e KO, 2011). 

 

Taxa de fluxo da solução polimérica: O fluxo da solução polimérica tem 

efeito sobre a formação das fibras, podendo influencias na presença de porosidades 

e no formato destas. Idealmente, a taxa de fluxo da solução deve ser o suficiente 

para substituir o material que está sendo ejetado da ponta da agulha para a 

formação do jato. Geralmente, o diâmetro das fibras aumenta com o aumento do 

fluxo de solução devido ao maior fluxo em massa do material através da ponta da 

seringa. Ademais, cuidado deve ser tomado no aumento do fluxo da solução, já que 

fluxos excessivos podem levar à formação de gotas e aglomerados no material 

devido à insuficiente evaporação do solvente antes do jato atingir o coletor durante o 

processo de eletrofiação. Além de aglomerados em forma de gotas, a quantidade 

excessiva de material sendo ejetada e consequente não evaporação do solvente 

pode levar ao aparecimento de estruturas com formato de fitas. Isto se dá já que 

ocorre a evaporação do solvente somente nas regiões mais superficiais (externas) 

da fibra formada com a presença de solvente remanescente no centro da fibra. A 

fibra então colapsa e dá origem a tais estruturas em forma de fita, que alteram a 

morfologia do material formado e também pode levar à diminuição das propriedades 

mecânicas das nanofibras(LEUNG e KO, 2011). 
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Figura 6 – Imagem de microscopia eletrônica de varredura mostrando artefato em 

forma de fita (apontador), fruto do colapso de nanofibras formadas durante o 

processo de eletrofiação, presente em meio a nanofibras de poliacrilonitrila. Tal 

estrutura pode ser resultado da taxa de fluxo da solução empregada estar 

inadequada para a produção das nanofibras. A imagem foi adquirida durante a 

realização de estudos piloto prévios ao desenvolvimento do presente estudo. 

 

Tensão superficial: A tensão superficial resulta da interação entre as 

propriedades do solvente e a concentração do polímero. A redução da tensão 

superficial diminui a chance de formação de aglomerados nas fibras. Condições 

ambientais como a humidade relativa do ar também tem relação com a tensão 

superficial da gota da solução. Deste modo, a escolha e a relativa concentração 

entre polímero e solvente é crítica para se obter a eletrofiação e consequente 

formação das nanofibras(UDDIN et al., 2009). 

 

2.5. Nanofibras produzidas por eletrofiação como elemento de reforço 

estrutural 
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Nanofibras poliméricas exibem características únicas que as distinguem 

das fibras convencionais. Elas possuem uma maior taxa de superfície por volume de 

material, menor densidade, maior porosidade com a característica de nanoporos que 

se apresentam de forma estruturada e extremamente interconectada(FONG, 2004). 

Uma das características mais importantes nas nanofibras é o comportamento 

mecânico superior se comparado ao material na forma bruta. Estas elevadas 

propriedades mecânicas das nanofibras produzidas por eletrofiação (entre elas a 

resistência e o módulo de elasticidade) são resultados da diminuição drástica do 

diâmetro e da elevada orientação das moléculas no material. Esta elevada 

orientação molecular ocorre devido ao estiramento que é produzido durante a 

formação do jato polimérico no processo de produção das nanofibras por 

eletrofiação(PAPKOV et al., 2013).  

Ademais, é possível se produzir pelo processo de eletrofiação, 

nanocompósitos em forma de nanofibras, também chamados de nanocompósitos 

poliméricos. Tais materiais são produzidos através da adição de nanopartículas na 

solução polimérica antes do processo de produção. Estas nanopartículas podem ser 

nanotubos, nanocristais, nanopartículas esféricas, entre outras. Recentemente, 

vários esforços têm sido direcionados na construção destes nanocompósitos devido 

à possibilidade de melhorias nas propriedades mecânicas destes materiais. Tais 

melhorias resultam da interação das nanopartículas com a matriz polimérica (e.g. 

pontes de hidrogênio) na escala nanométrica. Tais interações funcionam como 

pontes de ligação entre os elementos do sistema. No entanto, as propriedades 

destes nanocompósitos dependem da adequada dispersão das nanopartículas no 

interior da matriz polimérica. Tal dispersão das nanopartículas é, muitas vezes, um 

desafio haja vista a tendência de aglomeração que estas exibem devido à sua alta 

energia de superfície. Dentre os métodos de produção de nanofibras citados, a 

eletrofiação destaca-se inclusive na produção destes nanocompósitos devido a 

possibilidade de se garantir uma boa dispersão das nanopartículas através deste 

método. Deste modo, a combinação de todos estes fatores citados fazem das 

nanofibras e nanocompósitos materiais promissores em diversas áreas das ciências 

dos materiais(JIAQI ZHU, 2015). 

Um dos precursores da tecnologia, Ko et al. (2003) descreveu o processo 

de eletrofiação controlada para a fabricação de nanofibras compostas de diâmetro 

de 50-100nm reforçadas por nanotubos de carbono de dimensão de 0.7 a 2 nm. As 
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fibras foram produzidas a partir de soluções de poliacrilonitrina ou poliácido lático 

dissolvidas em N,N-Dimethilformamida (DMF). Nanotubos de carbono foram 

dispersados na solução para servir como elemento de reforço das fibras. O processo 

de eletrofiação foi conduzido em temperatura ambiente com uma distância de 15 cm 

entre a agulha e o coletor metálico cilíndrico e a voltagem aplicada foi de 15 kV. Foi 

observada aglomeração dos nanotubos de carbono para as fibras produzidas com 

poliácido lático, o que poderia comprometer as propriedades mecânicas do material. 

No entanto, as incorporação de nanotubos de carbono nas fibras produzidas a partir 

da poliacrilonitrila resultou em uma adequada dispersão das partículas e um 

alinhamento destas no longo eixo das nanofibras. Ademais as nanofibras de 

poliacrilonitrila apresentaram menor diâmetro (entre 50 a 200 nm). Estas fibras 

poderiam ser utilizadas para o reforço de diversos materiais compósitos, já que 

exibem propriedades mecânicas elevadas. As propriedades mecânicas das 

nanofibras foram investigadas por microscopia de força atômica. O módulo de 

elasticidade variou de 60 GPa para as fibras sem a adição de nanotubos de carbono 

a 140 GPa para nanofibras reforçadas com 3% em volume de nanotubos de 

carbono. Ademais, o aumento do módulo de elasticidade apresentou relação linear e 

diretamente proporcional à adição de aumentos graduais de concentração de 

nanotubos de carbono (aumentos no intervalo de 0,5 % em volume). Os autores que 

as nanofibras de poliacrilonitrila reforçadas com nanotubos de carbono exibem um 

potencial significativo para o uso de reforço estrutural em compósitos reforçados por 

fibras. 

Liu et al sintetizaram fibras de polimetilmetacrilato (PMMA) reforçadas por 

nanotubos de carbono com diâmetros de 350 a 600 nm utilizando esta mesma 

tecnologia. Foram produzidas fibras de PMMA puro e fibras com adição de 5% em 

massa de nanotubos de carbono (diâmetro médio de 23 nm) às nanofibras. As 

soluções foram preparadas com solvente DMF. Para as fibras puras apenas a 

combinação de PMMA/DMF foi realizada. Para as fibras reforçadas com nanotubos, 

primeiramente foram adicionados os nanotubos ao solvente DMF e realizada 

agitação para a dispersão das partículas por uma hora. Foi realizado o processo de 

eletrofiação com distância de 12 cm entre a ponta da agulha e a placa coletor. A 

voltagem aplicada foi de 6,6 kV. Testes de tração foram conduzidos por meio de 

técnicas adaptadas de microscopia eletrônica de varredura para fibras individuais. 

As fibras reforçadas com nanotubos de carbono exibiram um significante aumento 
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das propriedades mecânicas apesar de apresentarem uma morfologia mais irregular 

do que as fibras de PMMA puras. A resistência característica à tração, definida 

através de análise de Weibull, foi de 36,6 MPa para as fibras de PMMA puras e de 

101,1 MPa para as fibras reforçadas com nanotubos de carbono. Os autores 

destacam que tais achados aponta para uma possível utilização futura destes 

materiais para reforços estruturais em engenharia. (LU-QI LIU, 2007) 

Outra tendência no desenvolvimento de novos materiais são as 

tecnologias inspiradas na natureza, já que polímeros naturais apresentam as 

vantagens de biocompatibilidade e disponibilidade, posto que são provenientes de 

recursos naturais renováveis. Entre as nanofibras isoladas da natureza, destacam-

se as nanofibras de celulose. Elas exibem largura de 15nm e, devido a sua natureza 

cristalina, apresentam módulo de elasticidade de 138 GPa e resistência a tração de 

até 2 GPa (SHINSUKE IFUKU, 2011). Bhatnagar et al. (2005) utilizaram nanofibras 

de celulose extraídas de polpa de madeira, cânhamo e couve-nabo como reforço de 

uma matriz polimérica de álcool polivinílico. A incorporação de 10% do material de 

reforço promoveu um aumento da resistência a tração de 69MPa (polímero puro) 

para 118MPa (polímero reforçado) e um aumento do módulo de elasticidade de até 

cinco vezes. Os autores destacam também que, mesmo com 10% de incorporação 

de fibras, não houve modificação na aparência (propriedades óticas) dos materiais. 

Fibras de reforço em escala nanométrica tendem a não alterar aparência dos 

materiais em que são embebidos já que apresentam tamanho inferior ao 

comprimento de onda da luz visível, o que possibilitaria o reforço de diversos 

polímeros sem prejudicar suas propriedades óticas (Leoung, 2010). Gandhi et al 

(2009) produziram nanofibras de proteínas de seda obtidas de casulos da espécie 

Bombyx mori. Foram produzidas fibras alinhadas e não alinhadas com diâmetros 

médios de menos de 100 nm. A solução formadora de fibras foi produzida pela 

dissoluçãoo da seda em ácido fórmico na concentração de 15% em massa. A 

eletrofiação foi realizada em uma distância de 10 cm com voltagem de 30 kV. 

Também foi investigada a incorporação de nanotubos de carbono nas nanofibras em 

uma concentração de 1%. A incorporação de nanotubos de carbono às nanofibras 

provocou um aumento de até 7 vezes na resistência à tração (de 7,7 MPa para 58 

MPa) e 35 vezes no módulo de elasticidade (de 0.17 GPa para 6.5 GPa) do material 

formado. (A. BHATNAGAR, 2005) 
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2.5.1. A poliacrilonitrila como polímero constituinte para nanofibras de 

reforço 

 

A poliacrilonitrila (PAN) é um polímero formado pela polimerização do 

nitrila de acrílico. A polimerização da PAN é uma reação de adição, processo no 

qual unidades monoméricas de nitrila de acrílico bifuncionais são fixadas, uma de 

cada vez para formar uma macromolécula linear. Uma caraterística importante da 

PAN é a boa resistência a solventes, um dos fatores contribuintes para o seu 

extensor uso na indústria têxtil. As propriedades do polímero estão ligadas a seu 

processamento. Por apresentar característica termoplástica, pode ser remoldado e 

apresenta-se com estrutura predominantemente amorfa. No entanto, adquire alta 

resistência tração quando as macromoléculas são orientadas numa direção 

preferencial(RAHAMAN, ISMAIL e MUSTAFA, 2007). 

A utilização da PAN como polímero formador de nanofibras através de 

processo de eletrofiação tem sido investigada e é promissora no desenvolvimento de 

novos materiais de engenharia. A produção de nanofibras de PAN com diâmetros 

muito reduzidos (menor que 200nm) resultou em aumentos simultâneos 

consideráveis de resistência à tração, módulo de elasticidade e da tenacidade 

(ductilidade). Tais achados desafiam o entendimento do comportamento mecânico 

de polímeros. Espera-se que um aumento da resistência resulte em uma diminuição 

concomitante da ductilidade e vice versa. Tais aumentos no módulo de elasticidade 

e na resistência à tração das nanofibras de PAN foram ligados a uma melhor 

orientação da cadeia polimérica nas nanofibras produzidas por eletrofiação. Além da 

orientação molecular, a elevada cristalinidade da cadeia polimérica também poderia 

levar a alta resistência e módulo das fibras, como o que ocorre com os polímeros 

convencionais de alto desempenho. Como exemplo, os dois materiais mais 

resistentes de fibras de polímero comercial , poliaramida (Kevlar) e de polietileno de 

alto peso molecular (Spectra ou Dyneema) passam por processos de produção que 

resultam em alta cristalinidade da estrutura poliméria. Apesar desta alta 

cristalinidade aumentar a resistência e módulo de elasticidade, esta também leva à 

redução da mobilidade macromolecular da estrutura polimérica que resulta em 

baixas deformações até a fratura. Como resultado observa-se um comportamento 

friável dos materiais. Deste modo, as propriedades únicas das nanofibras de PAN de 

exibirem alta resistência aliada à alta ductibilidade não estão ligadas à alta 
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cristalinidade, mas à orientação preferencial das macromoléculas obtidas durante o 

intenso alongamento da solução polimérica durante a formação das fibras pelo 

processo de eletrofiação(PAPKOV et al., 2013). 

 

2.6. Emprego de nanofibras como elemento de reforço de resinas 

odontológicas 

 

Até a presente data existem poucos estudos voltados para a aplicação de 

nanofibras para o reforço dos materiais poliméricos utilizados na odontologia. 

Fong et al. (2004) avaliaram o efeito de reforço da adição de nanofibras 

de Nylon 6 a matriz resinosa de BisGMA/TEGDMA (50/50 % proporção em massa). 

As nanofibras de Nylon 6 foram produzidas a partir de uma solução de 10% de 

1,1,1,3,3,3-hexa-fluoro-2-propanol e coletadas em forma de mantas de nanofibras 

distribuídas aleatoriamente. Compósitos resinosos foram fabricados pelo 

empilhamento de camadas de nanofibras impregnadas em solução de resina. A 

polimerização da resina foi realizada for fotoativação. Os resultados do teste de 

resistência flexural indicaram um aumento na resistência flexural, módulo flexural e 

trabalho de fratura. A análise das superfícies fraturadas mostraram superfícies de 

fratura mais rugosas quando as nanofibras foram adicionadas. Foi sugerido que a 

presença das nanofibras levou à deflecção do plano de fratura e, por consequência, 

mais energia necessária para a sua ocorrência.(FONG, 2004) 

Tian et al. (2007) avaliaram o efeito de reforço de resinas odontológicas 

pela adição de nanofibras produzidas por eletrofiação em forma de nanocompósitos 

de nylon 6/nanocristais de silicato. As nanofibras produzidas apresentaram diâmetro 

médio de 250nm. As mantas de nanofibras foram embebidas em soluções de 

BisGMA/TEGDMA e fotoativas. O compósito obtido foi entram triturado até a forma 

de partículas. Tais partículas foram utilizadas na preparação de compósitos 

experimentais em forma de pasta reforçados por partículas em diferentes 

concentrações (1 %, 2 %, 4 % and 8 %). Os compósitos experimentais foram 

testados em teste de flexão de 3 pontos. Os resultados obtidos mostraram a adição 

de pequenas concentrações (2%) de partículas impregnadas por nanofibras nos 

compósitos experimentais levaram ao aumento das propriedades flexurais. No 

entanto, a adição de maiores concentrações levaram ao comprometimento das 

propriedades flexurais. Foi sugerido que tal efeito indesejável pode estar relacionado 
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com a formação de espaços vazios/defeitos no material compósito ou relacionado à 

uma união deficiente entre as nanofibras e a matriz resinosa.  

Lin et al. (2008) produziram diferentes tipos de nanofibras com o intuito de 

reforço de resinas odontológicas. Foram produzidas resinas de PAN, 

polimetilmetacrilato (PMMA) e PAN combinado com PMMA em forma de nanofibras 

com duas camadas (estrutura de núcleo/crosta), a interna (núcleo) composta por 

PAN e a externa (crosta) composta de PMMA (nanofibras de PAN-PMMA). As 

nanofibras de PMMA exibiram diâmetros entre 800 a 1200nm, as de PAN diâmetros 

de 200 a 400nm e as nanofibras de PAN-PMMA diâmetros de 200 a 500nm. Foram 

avaliadas as propriedades flexurais de compósitos resinosos a base de solução de 

BisGMA/TEGDMA com proporção em massa de 50/50% reforçados com diferentes 

concentrações de nanofibras. Os autores relataram a diminuição das propriedades 

flexurais para os compósitos produzidos com nanofibras de PMMA  e PAN. Já os 

compósitos produzidos com nanofibras de PAN-PMMA mostraram aumentos nos 

valores das propriedades flexurais. Os autores atribuem os achados ao um possível 

mecanismo de formação de uma interface contínua entre as nanofibras de PAN-

PMMA e a matriz resinosa pela dissolução da camada externa nas nanofibras 

compostas de PMMA promovida pelo contato com a solução dos monômeros 

resinosos. 

O mesmo grupo investigou o efeito do pós tratamento da manta de 

nanofibras no reforço de compósitos resinosos odontológicos(SUN et al., 2010). 

Nanofibras de PAN-PMMA foram produzidas e coletadas sobre um coletor metálico 

com alta velocidade de rotação na tentativa de se alcançar um maior alinhamento 

das nanofibras durante a formação da manta. Ademais, um tratamento de 

esticamento foi realizado em temperatura de 120oC com taxa de alongamento de 

30%, 60% e 100% de modo a aumentar as propriedades de resistência a tração das 

mantas de nanofibras. As mantas de nanofibras exibiram um maior alinhamento e 

maiores valores das propriedades de resistência a tração. Compósitos experimentais 

foram produzidos pela adição de crescentes proporções em massa de nanofibras 

(0%, 0,6%, 0,8%, 1%, 1,2% e 1,6%) em solução de BisGMA/TEGDMA com 

proporção em massa de 50/50%. O efeito do tratamento das fibras nas propriedades 

flexurais foi maior com a adição de 1,2% em massa de nanofibras. O maior aumento 

se deu nos valores de trabalho de fratura. Os resultados evidenciaram que as 
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característica morfológicas das mantas de nanofibras podem influenciar no efeito de 

reforço destas em compósitos odontológicos. 

Boyd et al. (2012) produziram nanofibras de acetato de celulose e 

avaliaram sua utilização para o reforço de compósitos resinosos a base de BisGMA 

e resina epóxi. Também avaliaram a influência da aplicação de silano nas mantas de 

nanofibras previamente à infiltração pelas resinas. Os compósitos experimentais 

foram testados em flexão e comparados a resinas puras. As nanofibras de acetato 

de celulose apresentaram diâmetro médio de 286nm. No entanto, todos os 

compósitos experimentais exibiram propriedades mecânicas reduzidas em 

comparação com as resinas puras. O molhamento incompleto e os defeitos 

resultantes do processamento foram os responsáveis pela diminuição drástica dos 

valores de resistência flexural encontrados. (BOYD et al., 2012) 

Cheng et al. (2014) produziram nanofibras de PAN-PMMA carregadas 

com nanocristais de fluoreto de sódio. A incorporação de fluoreto de sódio não 

danificou a estrutura das nanofibras. A incorporação das nanofibras promoveu um 

aumento das propriedades mecânicas dos compósitos experimentais. Ademais, a 

presença de fluoreto de sódio nas soluções promoveu a liberação lenta de flúor com 

taxas diárias de aproximadamente 0.1µg por espécime. Os autores sugerem que 

esta liberação de íons flúor poderia estar relacionada a um potencial anticariogênico 

dos materiais experimentais. Estes achados demonstram que a incorporação de 

nanofibras em compósitos resinosos podem ter uma potencial aplicação não só para 

o reforço estrutural, mas também para a incorporação de compostos bioativos. (  

Borges et al. (2015) investigaram o efeito da incorporação de mantas de 

nanofibras de nylon-6 nas propriedades flexurais de compósitos odontológicos. As 

nanofibras foram produzidas pelo processo de eletrofiação. Foram produzidas fibras 

alinhadas e fibras randomicamente distribuídas. Além das nanofibras de nylon-6 

puras, também foram produzidas nanofibras de nylon-6 com a incorporação de 0,5 

% e 1,5 % de nanotubos de carbono para o reforço da manta de nanofibras. 

Espécimes de 20x2x2 mm foram fabricados para teste de resistência flexural. Tais 

mantas de nanofibras foram incorporadas a uma resina composta odontológica em 

forma de tiras aplicadas no centro dos espécimes, em forma de “sanduiche”. As 

nanofibras de reforço apresentaram diâmetros médios de 73 a 663 nm. Foram 

realizados testes de tração das mantas de nanofibras que demonstraram maior 

resistência à tração para a nanofibras alinhadas (de 6,9 MPa para as randômicas e 



Revisão de Literatura 56 

18,3 MPa para as alinhadas). A presença de nanotubos de carbono nas nanofibras 

não produziu efeito de reforço estatisticamente significante. Com relação aos 

resultados de resistência flexural, os grupos que foram reforçados com mantas de 

nanofibras alinhadas apresentaram maiores valores de resistência quando 

comparados aos grupos controle (somente o compósito sem a incorporação de 

nanofibras) e reforçados com mantas de nanofibras de distribuição randômica. Deste 

modo os autores concluíram que o alinhamento das nanofibras pode influenciar nas 

propriedades mecânicas dos compósitos reforçados por fibra. A presença de fibras 

reforçadas com nanotubos de carbono não influenciou significativamente a 

resistência flexural dos compósitos reforçados. Além da resistência flexural os 

autores também investigaram a variação do trabalho de fratura para os espécimes 

de resistência flexural. A presença de nanofibras de nylon-6 puras provocaram uma 

diminuição do trabalho de fratura (valores de aproximadamente 0.94 kJ/m2). Já as 

nanofibras de nylon-6 reforçadas com nanotubos de carbono demonstraram valores 

de trabalho de fratura semelhantes ao compósito sem reforço algum (valores de 

aproximadamente 1,05 kJ/m2). (BORGES et al., 2015) CHENG et al., 2014) 

O desenvolvimento de novos materiais reforçados por nanofibras poderia 

levar a um aumento da resistência e da tenacidade comparados aos disponíveis 

atualmente. Além disto, existe a tendência destes materiais reforçados 

apresentarem propriedades óticas compatíveis com a demanda estética dos 

tratamentos odontológicos. Desta forma, existe uma grande possibilidade de 

inovação ligada a pesquisas com foco no desenvolvimento destes materiais para 

utilização nos tratamentos restauradores em odontologia. Aliado às tecnologias de 

CAD/CAM já disponíveis, tornaria-se viável a aplicação também na manufatura de 

restaurações indiretas, inclusive em PPF. O processamento destes materiais seria 

uma vantagem em relação às cerâmicas disponíveis atualmente já que dispensaria 

processos de sinterização final (diminuição do tempo de fabricação das peças e, 

como consequência, dos custos) e todos os problemas técnicos envolvidos no 

processamento das cerâmicas que podem estar relacionados a falhas clínicas 

posteriores(LOHBAUER et al., 2010). Adicionalmente, peças de compósitos não 

cerâmicos seriam mais versáteis clinicamente, haja vista que o processo de 

fresagem seria mais rápido e mais eficiente para as fresas de diamante, as peças 

permitiriam um polimento final adequado com instrumentos costumeiramente 
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empregados pelo profissional e apresentariam maior facilidade técnica para o reparo 

com as tradicionais resinas de uso direto. 
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(TIAN et al., 2007; LIN et al., 2008) 
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3 PROPOSIÇÃO 
 

O objetivo deste estudo foi investigar a relação das diferentes 

formulações de resinas experimentais a base de BisGMA/TEGDMA e de diferentes 

concentrações de nanofibras de PAN nas propriedades flexurais de compósitos 

resinosos experimentais reforçados por nanofibras. 

 

As seguintes hipótese nulas foram testadas: 

 

As diferentes formulações das soluções de monômeros de BisGMA e 

TEGDMA não afetam as propriedades flexurais dos materiais experimentais 

testados. 

As diferentes concentrações de nanofibras incorporadas às resinas não 

afetam as propriedades flexurais dos materiais experimentais testados. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Produção e caracterização das nanofibras 

 

4.1.1. Processo de eletrofiação das nanofibras de PAN 

 

PAN em forma de pó (massa molecular = 150,000 G/mol, densidade = 

1.18g/cc, Scientific Polymer Products, Ontario, NY, EUA) e o solvente N,N-

Dimethilformamida (DMF) (Fisher Scientific, Waltham, MA, EUA) foram adquiridos 

para a produção das nanofibras. Uma quantidade de 20g de solução foi preparada 

dissolvendo-se o pó de PAN em DMF na concentração em massa de 7% de PAN. A 

solução foi agitada vigorosamente por um dia em temperatura ambiente (figura 7). 

 

 
Figura 7: A) solvente N,N-Dimethilformamida (DMF); B) Poliacrilonitrila - 

apresentação em pó; C) Solução após 24h em agitador. 
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A eletrofiação das nanofibras de PAN foi realizada em uma unidade 

personalizada de eletrofiação que consistia em um coletor metálico rotatório coberto 

por uma folha de alumínio e um sistema de alimentação de solução por seringa 

automatizado, ambos conectados a uma fonte elétrica de alta voltagem. A alta 

voltagem entre a solução na ponta da agulha da seringa e o coletor metálico geram 

grande força eletrostática que tende a atrair a solução do polímero ao coletor 

metálico (figura 8A). Uma vez que tais forças de atração ultrapassam a tensão 

superficial da solução, um jato de polímero é formado na ponta da agulha (figura 

8B). Neste momento, a solução é esticada até atingir o coletor metálico e o solvente 

evapora no processo (Ko, 2003). Deste modo, forma-se uma camada de nanofibras 

do polímero sobre a superfície da folha de alumínio que será chamada a partir de 

agora de manta de nanofibras. 
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Figura 8: A) unidade personalizada de eletrofiação; a – coletor metálico rotatório, b – 

sistema de alimentação de solução por seringa automatizado, c –fonte elétrica de 

alta voltagem.; B) jato de polímero formado na ponta da seringa durante o processo 

de produção das nanofibras. 

 
O processo de eletrofiação das nanofibras de PAN utilizadas neste estudo 

foi realizado com a aplicação de voltagem de 20kV, distância entre a ponta da 
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agulha e o coletor de 17cm e taxa de fluxo da solução de 0.01ml/min. O total de 20g 

de solução foi utilizada no processo que perdurou dois dias consecutivos. A manta 

de nanofibras formada foi removida do coletor junto à folha de alumínio sobre a qual 

foi formada e armazenada até sua utilização (figura 9). 

 

 
Figura 9: A) Manta de nanofibras sobre folha de alumínio; B) Fotografia 

aproximada com destaque para o aspecto dos feixes formadores da manta de 

nanofibras. 

 

4.1.2. Ensaio de tração das mantas de nanofibras de PAN 

 

As propriedades mecânicas de tração das mantas de nanofibras foram 

determinadas por ensaio de microtração com velocidade de 0.2mm/s em uma 

máquina de ensaios mecânicos acoplada a um computador (KES-G1 Kawabata, 

Kato Tech Co., LTD, Kyoto, Japão). Espécimes em forma de tiras com medidas de 4 

x 0.5cm foram cortados, pesados em balança de precisão e a massa foi registrada 

em gramas. Foram fixados em uma moldura de papel de 4 x 4cm e bordas de 0.5cm 

(figura 10A), resultando em uma parte útil (“gauge length”) do espécime de 3cm e 

foram montados em um dispositivo personalizado para o teste (figura 10B). Cinco 

espécimes foram testados para obter-se uma média das propriedades de tração. De 

modo a investigar se a manta de nanofibras tinha um comportamento isotrópico, 

espécimes foram retirados em dois duas direções: paralelo ao eixo de rotação do 

coletor metálico (grupo PAR) e perpendicular ao eixo de rotação do coletor metálico 

(grupo PER). O tempo necessário para fraturar o espécime foi registrado e 

convertido em deslocamento dividindo-se o valor em segundos pela velocidade do 

teste (0,2mm/s). O deslocamento foi convertido para deformação dividindo-se o 
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primeiro pela medida da parte útil do espécime. A carga aplicada foi computada 

como grama força. A tensão específica em g/Tex foi calculado por meio da seguinte 

fórmula(Uddin, 2009): 

 

Tensão (g/Tex) = Força (gf) / largura do espécime (mm)   (1) 
       Densidade areal (g/m2) 
 
A densidade areal foi calculada pela divisão da massa (g) individual do espécime por 

sua área (m2).  

A tensão específica em g/Tex foi convertida para tensão de engenharia (MPa) 

utilizando-se a seguinte fórmula(Uddin, 2009): 

Tensão(MPa)= 9.8 x tensão específica (g/Tex) x densidade do material (g/cc) (2) 

 

Os resultados foram plotados em tabelas com um software (Microsoft 

Excel, Microsoft, California, USA) e as curvas tensão deformação foram adquiridas a 

partir dos dados tabulados. Foram calculadas a resistência máxima à tração (ponto 

mais alto da curva tensão/deformação), o módulo de elasticidade (através da divisão 

da tensão pela deformação no intervalo mais regular da porção elástica da curva 

tensão/deformação), elongamento no momento da fratura e o limite de escoamento. 

Um offset de 0.3% de deformação foi adotado para o cálculo do limite de 

escoamento. (Raghava, 1973) 
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Figura 10: A) Espécime de nanofibras preparados para o teste de tração; B) 

Espécime fraturado após o ensaio de tração em um dispositivo personalizado para o 

teste. Observe que a fratura ocorre no centro do espécime evidenciando a adequada 

fixação nas bordas que evita concentração de tensões no espécime. 

 

4.1.3. Análise morfológica das nanofibras de PAN 

 

A análise morfológica das nanofibras produzidas foi realizada por 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) (Helios NanoLab 650 FIB-SEM; FEI, 

Hillsboro, EUA) com voltagem de 1 kV e distância de 8mm. Cinco imagens de uma 

porção de 5 x 5mm da manta de nanofibras foram tomadas de forma randomizada. 

O diâmetro médio das fibras e a frequência de distribuição foram determinados a 

partir de 20 medições por imagem com auxílio de um software (ImageJ; NIH, EUA). 

 

4.2. Produção e caracterização dos compósitos resinosos reforçados por 

nanofibras 
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4.2.1. Preparação da soluções de BisGMA/TEGDMA 

 

Os materiais utilizados foram os monômeros BisGMA e TEGDMA 

(Esstech, Essington, PA, USA) associados ao coiniciador (2-[dimethilamina]etil 

metacrilato; Esstech Inc. Essington, EUA) e canforoquinona (Esstech Inc. Essington, 

EUA). Os materiais foram misturados em temperatura ambiente e agitados por um 

dia. Após a mistura, foram armazenados em um recipiente de vidro escuro cobertos 

com uma folha de alumínio para evitar a polimerização prematura. Todos os 

procedimentos foram realizados em uma sala com luz amarela com o mesmo 

propósito. A viscosidade das soluções foi determinada em temperatura ambiente em 

um viscosímetro (Viscomate Model VM 10; CBC Co. Ltd., Tokyo, Japan). As 

composições das diferentes soluções de resina experimentais e suas respectivas 

viscosidades podem ser visualizadas na tabela 1. 
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Tabela 1 – Composição e viscosidade das diferentes soluções 

de resina utilizadas para a preparação dos compósitos 

experimentais 

Resina Composição % massa Viscosidade (Pa.s) 

 30/70 BisGMA 29.625 0.057 

 

 

TEGDMA 69.125 

  

 

CQ 0.25 

  

 

EDMAB 1 

  50/50 BisGMA 49.375 0.269 

 

 

TEGDMA 49.375 

  

 

CQ 0.25 

  

 

EDMAB 1 

  70/30 BisGMA 69.125 1.801 

 

 

TEGDMA 29.625 

  

 

CQ 0.25 

    EDMAB 1   

 Abreviações: BisGMA: bisfenolglicidil dimetacrilato; TEGDMA: trietileno glicol 

dimetacrilato; CQ: canforoquinona; EDMAB: 2-[dimethilamina]etil metacrilato.  

 

4.2.2. Produção dos compósitos resinosos reforçados com nanofibras de 

PAN 

Blocos (25 x 15 x 2 mm) de compósitos resinosos reforçados com 

nanofibras de PAN foram preparados por método de empilhamento em um molde 

retangular de polinivil siloxano. As mantas de nanofibras foram cortadas em tiras de 

25 x 15mm seguindo-se a direção que mostrou maiores propriedades de resistência 

à tração (seção resultados; tabela 2). Elas foram retiradas da folha de alumínio e 

pesadas em escala de precisão. Três diferentes quantidades de nanofibras foram 

utilizadas. Para tal, foram incorporadas 4, 8 ou 12 tiras de nanofibras nos blocos 

durante o processo de produção (figura 11A). Como a massa de cada tira de 25 x 

15mm foi calculada anteriormente, a proporção em % massa entre nanofibras e 

resina pôde ser calculada posteriormente. As tiras de nanofibras foram, 

primeiramente, embebidas nas soluções de resina individualmente. A resina foi 

gentilmente aplicada nas tiras de nanofibras sobre folhas plásticas de acetato de 
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celulose e permaneceram no escuro em uma câmara de vácuo (-28mmHg) durante 

um dia (figura 11B). Após a remoção da câmara de vácuo, estas foram empilhadas 

umas sobre as outras dentro do molde formador de bloco. Os espaços vazios dentro 

do molde foram preenchidos com a mesma solução utilizada para embeber as fibras 

anteriormente. Os moldes foram levados à câmara de vácuo novamente por um dia. 

A polimerização dos blocos foi realizada após a retirada dos moldes da câmara de 

vácuo. Uma fina película transparente de acetato de celulose foi aplicada 

gentilmente sobre o molde e coberta com uma lâmina de vidro (lâmina de 

microscopia). O conjunto foi mantido em posição por braçadeiras de pressão e 

fotoativados por série de 8 exposições de 30s de polimerização de modo a se atingir 

toda a área do molde (figura 11C). Após esta primeira série de polimerização, os 

blocos foram retirados do molde e outra séria idêntica de polimerização foi realizada 

no lado oposto (ainda não exposto) do bloco. Uma fonte de luz de aplicação 

odontologia emitindo ~1380 mW/cm2 foi utilizada (Bluephase 20i; Ivoclar Vivadent; 

Liechstein, Alemanha). 

 

Figura 11: A) Desenho esquemático ilustrando as diferentes quantidades de 

nanofibras incorporadas aos espécimes de compósitos experimentais. B) Mantas de 

nanofibras embebidas em solução de resina previamente ao processo de 

empilhamento no interior do molde formador de bloco. C) Polimerização do bloco. 



Material e Métodos 74 

Após a polimerização, os blocos foram sequencialmente polidos com lixas 

#600, #1200 e #2000) (figura 12). Cada bloco finalizado foi pesado a seco e a 

proporção em % massa foi calculada. A concentração média de nanofibras foi de 

3.4%; 5.4%; e 7.9%, respectivamente para 4, 8 ou 12 tiras de nanofibras incluídas 

inicialmente nos moldes. Blocos de resina das diferentes formulações e sem adição 

de nanofibras foram produzidos e serviram como controle negativo. 

 

 

Figura 12: Blocos (25 x 15 x 2 mm) de compósitos resinosos reforçados com 

nanofibras de PAN após o processo de acabamento e polimento. 

 

4.2.3 - Propriedades flexurais dos compósitos resinosos reforçados com 

nanofibras de PAN 

 

Barras (25 x 2 x 2 mm, n = 15) foram seccionadas a partir dos blocos 

obtidos anteriormente (5 barras por bloco) em uma máquina de corte de precisão 

(SYJ-150 Low Speed Diamond Saw, MTI Corporation, San Francisco Bay, EUA) 
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(figura 13). Os lados recém cortados das barras foram gentilmente finalizados com 

lixas #2000. 

 

 

Figura 13: Barras (25 x 2 x 2 mm, n = 15) obtidas dos blocos de compósitos 

resinosos reforçados com nanofibras de PAN para a realização dos ensaios de 

flexão. 

 

Os testes de resistência flexural foram baseados na norma ISO 10477 

(STANDARDIZATION, 2004). Após armazenamento em água por 24h, os espécimes 

foram submetidos ao teste de flexão em 3 pontos em uma máquina de ensaios 

mecânicos conectada a um computador (Shimadzu Corp., Kyoto, Japan) (figura 14). 
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Figura 14: A) Máquina de ensaios mecânicos utilizada para os testes de resistência 

flexural. B) Espécime em barra submetido ao teste. 

 

A distância entre os suportes inferiores foi de 20mm e a velocidade do 

ensaio foi de 1mm/min. A força foi aplicada sobre a primeira superfície irradiada 

durante a produção dos blocos. As dimensões dos espécimes foram determinadas 

individualmente com um paquímetro digital.  



Material e Métodos 77 

Um programa de computador (Trapezium X, Shimadzu Corp., Kyoto, 

Japão) foi utilizado para traçar as curvas de força/deslocamente para cada 

espécime. A resistência flexural (RF), o múdulo flexural (MF) e o trabalho de fratura 

(TF) foram calculados utilizando-se seguintes fórmulas: 

RF = 3Fl / 2bh2   (3) 

 

MF = l3m / 4bh3   (4) 

 

TF = A / bh   (5) 

 

onde RF é a resistência flexural em MPa; MF é o módulo flexural em GPa; F é a 

máxima força aplicada em Newtons (N); l é a distância entre os suportes inferiores; b 

é a largura e h é a altura do espécime (em mm); m é a inclinação da vertente da 

porção mais linear da curva força/deslocamento, A corresponde a área sob a curva 

força/deslocamento e é a energia aplicada durante a deflecção até a fratura do 

espécime em Joules (J), TF é o trabalho de fratura em kJ/m2. 

 

4.2.4. Análise fractográfica dos espécimes fraturados em flexão 

As superfícies fraturadas dos espécimes foram examinadas por meio de 

microscopia ótica e microscopia eletrônica de precisão (Helios NanoLab 650 FIB-

SEM; FEI, Hillsboro, EUA) com voltagem de 1kV e distância de 8mm. 

 

4.3. Análise estatística 

O teste T de Student foi aplicado para a comparação das propriedades de 

resistência à tração dos espécimes de nanoifibras. O teste de Análise de Variância a 

2 Critérios (two-way ANOVA) foi aplicado para avaliar-se os efeitos das diferentes 
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formulações de resinas e das diferentes concentrações de nanofibras nas 

propriedades flexurais dos compósitos experimentais. O nível de significância foi 

pré-estabelecido a α= 5%. A análise foi realizada com o software Sigma Plot  (Systat 

Software Inc., San Jose, EUA). 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Ensaio de tração das mantas de nanofibras de PAN 

 

Todas as propriedades de resistência à tração nas mantas de nanofibras 

de PAN foram significantemente maiores para o grupo PER, ou seja, quando os 

espécimes foram preparados com o maior eixo seguindo a orientação perpendicular 

ao eixo de rotação do coletor metálico (tabela 2). Estes achados indicaram um 

comportamento anisotrópico da manta de nanofibras. Os diferentes perfis de curva 

tensão/deformação podem ser visualizados na figura 15. Para todos os outros 

propósitos deste estudo, as porções de fibras foram preparadas sempre seguindo-se 

a direção estabelecida para o grupo PER.  

 

Tabela 2 - Propriedades de resistência à tração nas mantas de nanofibras de 

PAN 

  RT (MPa) E (GPa) LE (MPa) DF (%) 

PAR 21.3 (1.29) A 0.98 (0.08) A 17.7 (1.47) A 10 (6) A 

PER 24.61 (1.56) B 1.17 (0.03) B 19.55 (0.26) B 19 (5) B 
* Mesmas letras indicam que não houve diferença significante entre os grupos nas colunas (t-

test, p<0.05). Abreviações: PAR: Paralelo ao eixo de rotação do coletor; PER: Perpendicular 

ao eixo de rotação do coletor; RT: Resistência máxima à tração; E: Módulo de elasticidade; LE: 

Limite de escoamento; DF: Deformação até a fratura. 
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Figura 15: Curvas tensão/deformação representativas para o grupo PER (A) e 

grupo PAR (B). Observe que o grupo PAR exibe menores valores de resistência à 

tração e menor taxa de deformação (o eixo Tensão apresenta a mesma escala nos 

dois gráficos para efeito de comparação). 
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5.2. Análise morfológica das nanofibras de PAN 

 

As imagens de MEV mostraram fibras com formatos uniformes e 

regulares, distribuídas ramdomicamente e sem orientação preferencial (Figura 16A). 

O diâmetro médio (± desvio padrão) das fibras foi de 181 ± 22nm e a distribuição de 

frequência dos valores variou de 130 a 250nm com predominância de valores abaixo 

de 190nm (figure 16B). 

 

 
Figura 16: A) Imagem de MEV das nanofibras; a distribuição aleatória e a 

uniformidade das nanofibras podem ser observadas. B) Distribuição de frequência 

do tamanho dos diâmetros das nanofibras de PAN. 
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5.3. Propriedades flexurais dos compósitos resinosos reforçados com 

nanofibras de PAN 

 

De uma maneira geral, a incorporação de nanofibras de PAN nas 

soluções de resinas de BisGMA/TEGDMA não resultaram em mudanças 

significativas de resistência flexural e de módulo flexural, com exceção da 

combinação de maior concentração de nanofibras com a solução BisGMA/TEGDMA 

70/30, que mostrou um pequena redução nas propriedades (figuras 17 A e B). No 

entanto ocorreu um aumento considerável nos valores de trabalho a fratura, 

principalmente para as combinações intermediárias de concentração de nanofibras 

(3,4 e 5,4%) com soluções de monômeros menos viscosas (30/70 e 50/50) (figure 

17C).  
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Figura 17: Propriedades flexurais dos compósitos experimentais com diferentes 

combinações de resinas e concentrações de nanofibras testadas 

 

Os resultados das análises estatísticas encontram-se na tabela 3. As 

comparações múltiplas para resistência flexural, módulo flexural e trabalho de fratura 

encontram-se nas tabelas 4, 5 e 6, respectivamente. 
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Tabela 3 – Resultado da análise estatística das propriedades flexurais dos compósitos 

experimentais reforçados por nanofibras testados (2-way ANOVA - alpha = 0.05) 

Fator de variação  DF   SS   MS    F    P  

Resistência à tração 
     Concentração de nanofibras 3 810.289 270.096 6.232 <0.001 

Diferentes soluções de resina 2 12790.041 6395.021 147.55 <0.001 

Interação 6 853.52 142.253 3.282 0.004 

Residual 168 7281.359 43.341 

  Total 179 21735.209 121.426 

  Módulo Flexural 
     Concentração de nanofibras 3 0.493 0.164 5.1 0.002 

Diferentes soluções de resina 2 11.041 5.52 171.156 <0.001 

Interação 6 0.448 0.0747 2.316 0.036 

Residual 168 5.419 0.0323 

  Total 179 17.401 0.0972 

  Trabalho de Fratura 
     Concentração de nanofibras 3 1294.531 431.51 20.839 <0.001 

Diferentes soluções de resina 2 275.17 137.585 6.644 0.002 

Interação 6 181.661 30.277 1.462 0.194 

Residual 168 3478.735 20.707 

  Total 179 5230.096 29.218     
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Tabela 4 – Médias e desvio padrão para resistência flexural dos compósitos 

experimentais reforçados por nanofibras. 

  Resistência flexural (MPa) 

  30/70 50/50 70/30 

Média do fator 

concentração 

em massa (%) 

de nanofibras 

0 w% 92 (6.9)Aa 109.8 (3)Ab 119.3 (6.9)Ac 107 (5.63)A 

3.4 w% 92.7 (6.5)Aa 104.6 (9.6)Ab 114.1 (10.3)ABc 103.8 (8.8)AB 

5.4 w% 95.9 (2.7)Aa 106.6 (2.1)Ab 109.1 (3.6)Bb 103.8 (2.8)AB 

7.9 w% 89.8 (9.2)Aa 104.7 (4.2)Ab 108.6 (6.8)Bb 101 (6.7)B 

Média do 

fator solução 

de resina 92.6 (6.3)a 106.4 (4.7)b 112.8 (6.9)c   
* Mesmas letras maiúsculas indicam que não houve diferença significante entre os grupos na mesma 

colunas; Mesmas letras minúsculas indicam que não houve diferença significante entre os grupos na 

mesma linha (Tukey’s post test, p<0.05). 
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Tabela 5 -  Médias e desvio padrão para módulo flexural dos compósitos 

experimentais reforçados por nanofibras. 

  Módulo flexural  (GPa) 

  30/70 50/50 70/30 

Média do fator 

concentração em 

massa (%) de 

nanofibras 

0 w% 2.3 (0.2)Aa 2.8 (0.2)Ab 3.1 (0.3)Ac 2.7 (0.2)A 

3.4 w% 2.3 (0.1)Aa 2.7 (0.3)Ab 2.9 (0.3)ACc 2.6 (0.2)AB 

5.4 w% 2.3 (0.1)Aa 2.7 (0.1)Ab 2.8 (0.1)Bb 2.6 (0.1)B 

7.9 w% 2.3 (0.1)Aa 2.7 (0.1)Ab 2.9 (0.1)BCc 2.6 (0.1)AB 

Média do 

fator solução 

de resina 2.3 (0.1)a 2.7 (0.2)b 2.9 (0.2)c   
* Mesmas letras maiúsculas indicam que não houve diferença significante entre os grupos na mesma 

colunas; Mesmas letras minúsculas indicam que não houve diferença significante entre os grupos na 

mesma linha (Tukey’s post test, p<0.05). 



Resultados 90 

 

  

Tabela 6 -  Médias e desvio padrão para trabalho de fratura dos compósitos 

experimentais reforçados por nanofibras. 

  Trabalho de fratura (KJ/m2) 

  30/70 50/50 70/30 

Média do fator 

concentração 

em massa (%) 

de nanofibras 

0 w% 8.3 (1.9)Aa 9.8 (1.9)Aa 9.3 (1.7)Aa 9.1 (1.9)A 

3.4 w% 15.6 (7.4)Ba 15.1 (6.)Ba 12.1 (4.3)ABa 14.3 (5.9)BC 

5.4 w% 19.1 (4.3)Ba 16.8 (5)Bab 13.7 (2.8)Bb 16.5 (4)B 

7.9 w% 14.9 (6.1)Ba 13.1 (4.9)ABa 11.0 (3.9)ABa 13 (5)C 

Média do 

fator solução 

de resina 14.5 (4.9)a 13.7 (4.5)a 11.5 (3.2)b   
* Mesmas letras maiúsculas indicam que não houve diferença significante entre os grupos na mesma 

colunas; Mesmas letras minúsculas indicam que não houve diferença significante entre os grupos na 

mesma linha (Tukey’s post test, p<0.05). 
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As curvas resistência flexural/deslocamento mostram um comportamento 

frágil para os espécimes controle (somente resina) e um comportamento dúctil 

quando as nanofibras são adicionadas (figura 18). 

 

 
Figura 18: Curvas de resistência flexural / deslocamento representativas para os 

espécimes de resina pura (A) e os espécimes de compósitos experimentais 

reforçados por nanofibras (B). Observar que o comportamento de ambos materiais é 

semelhante na porção relativa ao regime elástico. No entanto, os materiais 

compósitos são capazes de resistir a um maior deslocamento antes da fratura, que 

resulta nos maiores valores de trabalho de fratura observados. 

 

5.4. Análise fractográfica 

 

A análise fractográfica dos espécimes mostraram diferenças entre os 

espécimes controle (somente resina) e os espécimes reforçados por nanofibras. 

Os espécimes controle mostraram um padrão de fratura frágil, tipico de 

materiais friáveis em testes de flexão de 3 pontos. Fraturas planares com sinais 

fractográficos evidentes tais como área de “mirror” e “mist”, “hackles” e cantilever de 
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compressão são facilmente identificáveis até mesmo em microscópio óptico (figura 

19). 

 

 
Figura 19: Imagem de MEV de um espécime de resina pura fraturado durante 

teste de flexão. Uma superfície de fratura lisa com poucos planos de fratura é 

observada. Sinais fractográficos típicos de materiais friáveis são observados como 

área de espelho (“mirror”) (asterisco preto), área de “mist” (apontador preto),  

“hackles” (apontador branco) e cantilever de compressão (“compression curl”) 

(asterisco branco). 

 

Os compósitos reforçados por nanofibras mostraram uma superfície de 

fratura mais rugosa. Sinais fractográficos claros não estavam presentes ou 

reconhecíveis. Imagens de MEV revelaram que as nanofibras não sofreram 

alterações pelo processamento ou interações com a matriz resinosa. Fraturas 

translaminares ocorreram, ou seja, a fratura progrediu através das camadas de 

nanofibras. Devido à orientação randômica das nanofibras, foi possível observar a 

ruptura de fibras orientadas paralelamente ao sentido das tensões geradas no teste 

e o descolamento de fibras orientadas no sentido perpendicular (figura 20). 
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Figura 20: Imagem de MEV de um espécime de compósito experimental reforçado 

com nanofibras fraturado durante teste de flexão. A) Uma superfície de fratura 

rugosa e com múltiplos planos de fratura é observada; B) Aumento da região 

destacada em (A) mostra uma camada de resina (asterisco preto) entre duas 

camadas de nanofibras incorporadas à matriz resinosa (asterisco branco). A 

superfície rugosa provocada pela presença das nanofibras é claramente discernível 

da superfície mais lisa de fratura da porção de resina; C) A presença das nanofibras 

desvia o plano de fratura (linha pontilhada); D) Maior aumento evidencia a ruptura 

(apontador) e descolamento (seta) das nanofibras incorporadas à matriz resinosa. 
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6. DISCUSSÃO 

 

Baseado nos resultados encontrados no presente estudo, ambas 

hipóteses nulas foram rejeitadas. Com relação a resistência e módulo flexural, 

ambos fatores avaliados tiveram efeitos significantes (tabela 3). Como esperado, o 

aumento da concentração de BisGMA aumentou a viscosidade das soluções de 

monômeros experimentais(CHARTON et al., 2007; GONCALVES et al., 2009) 

(tabela 1). Maiores concentrações de BisGMA também levaram ao aumento da 

resistência flexural e do módulo flexural. Tal efeito pode ser explicado pela 

contribuição da maior quantidade de moléculas de BisGMA na formação de cadeias 

poliméricas mais rígidas (SIDERIDOU, TSERKI e PAPANASTASIOU, 2003). De 

maneira geral, o aumento na razão em massa de nanofibras/resina não provocou 

efeitos relevantes nos valores de resistência e módulo flexural. Apenas os grupos 

com maiores concentrações de nanofibras combinado à resina de maior quantidade 

de BisGMA (70/30) mostraram uma pequena diminuição (aproximadamente 5%) dos 

valores de resistência e módulo flexural. 

Com relação ao trabalho de fratura, as diferentes soluções de monômeros 

e as diferentes concentrações de nanofibras tiveram um efeito significante. 

Curiosamente, para as diferentes soluções de resina na ausência de nanofibras os 

resultados foram similares. No entanto, a presença das nanofibras resultou em um 

aumento significativo dos valores de trabalho de fratura (figura 17C). Tal efeito foi 

mais pronunciado para as soluções de resina com menor concentração de BisGMA. 

Uma possível explicação para este fenômeno pode estar relacionado com o 

aumento da flexibilidade do polímero promovida pela maior concentração de 

TEGDMA e evidenciado pelos menores valores de módulo flexural para tais 

soluções. A maior flexibilidade da matrix resinosa pode ter promovido uma maior 

acomodação dos estresses gerados durante o teste de resistência flexural e, desta 

maneira, foi ressaltada a capacidade de aumento da ductibilidade promovida pelas 

nanofibras. As curvas de tensão/deslocamento (figura 15) evidenciam o aumento da 

ductibilidade sem o comprometimento da resistência e do módulo flexural quando as 

nanofibras foram incorporadas às resinas. 

Os dados disponíveis na literatura sobre compósitos resinosos reforçados 

por nanofibras são limitados. Apenas um estudo avaliou o efeito da incorporação de 
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nanofibras de PAN nas propriedades flexurais de resinas a base de 

BisGMA/TEGDMA(LIN et al., 2008). Os achados do presente estudo não confirmam 

os dados divulgados por estes autores. Neste estudo foi avaliado o efeito da 

incorporação de nanofibras de PAN somente a uma solução de resina de 50/50% 

em massa de BisGMA/TEGDMA nas propriedades flexurais. Foi reportada a 

diminuição de todas as propriedades flexural (resistência, módulo flexural e trabalho 

a fratura). Um dos fatores que podem estar relacionados a esta diferença foi a 

preparação dos espécimes. No estudo de Lin et al (2008) as barras para o teste de 

resistência flexural foram produzidas individualmente em moldes de 25 x 2 x 2mm 

por meio do empilhamento de tiras de nanofibras de 25 x 2mm, aplicação da solução 

de resina e aplicação de vácuo por 24h anteriormente à fotopolimerização. Houve a 

tentativa de reprodução deste método em ensaios pilotos relacionados ao presente 

estudo. No entanto não houve êxito na produção dos espécimes desta maneira já 

que não foi atingida uma distribuição uniforme das fibras incorporadas à resina. 

Deste modo, a opção foi pela fabricação de blocos de 25 x 15 x 2mm para garantir 

uma distribuição uniforme das nanofibras ao longo dos espécimes. As barras 

utilizadas no ensaio de resistência flexural foram produzidas a partir dos blocos por 

meio de de corte em máquina de corte de precisão. Ademais, vácuo foi aplicado em 

dois tempos distintos no presente estudo para garantir a elimininação de inclusões 

de ar. 

Os parâmetros de processamento são essenciais para minimizar a 

presença de defeitos críticos que podem comprometer a performance de compósitos 

reforçados por fibras (GU et al., 2010). A avaliação por microscopia dos espécimes 

testados no presente estudo não revelou a presença de defeitos ou inclusões 

significativas nos espécimes, o que demonstra que o processamento dos materiais 

foi satisfatório. A análise de fratura revelou padrões de fratura muito distintos entre 

os grupos de resina sem nanofibras e os grupos que continham nanofibras. Os 

espécimes de resina sem nanofibras mostraram uma superfície de fratura 

relativamente lisa, sem maiores desvios da superfícies do plano de fratura (figura 

19). Por outro lado, a presença das nanofibras levou ao desenvolvimento de 

superfícies de fratura rugosas e padrões de fratura complexos, ou seja, com 

múltiplos planos de fratura (figura 20). A fratura ocorreu concomitantemente ao 

destacamento das nanofibras, evidenciados pelo descolamento durante o 

rompimento destas. Tais imagens sugerem que as nanofibras foram alongadas 
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durante os testes até a ruptura e/ou descolamento da matriz resinosa. Tal 

mecanismo de fratura pressupõe o desenvolvimento de resistência friccional ou por 

travamento que resultou em maior consumo de energia para ocorrer a propagação 

da fratura (QUINN, 2007). Isto explicaria os maiores valores de trabalho a fratura 

encontrados para os grupos reforçados por nanofibras. Apesar das limitações 

inerentes aos valores de trabalho a fratura como indicador do aumento da 

tenacidade dos materiais, como as diferenças inerentes a cada espécime 

(distribuição de áreas concentradoras de estresse) e a alta variabilidade dos 

resultados (RITCHIE et al., 2008), o aumento nos valores encontrados no presente 

estudo são resultados promissores no contexto de aumento da tenacidade dos 

materiais compósitos restauradores que podem contribuir para a melhoria da 

performance dos materiais nos desafios em fadiga, por exemplo. 

A importância do diâmetro das nanofibras no aumento de suas 

propriedades mecânicas já foi demonstrado. O aumento simultâneo da resistência e 

da tenacidade de nanofibras de PAN é alcançado com a diminuição do diâmetro a 

dimensões menores que 200nm (PAPKOV et al., 2013). As medições e a frequência 

de distruibuição  dos diâmetros por meio de MEV demonstraram as nanofibras de 

PAN produzidas no presente estudo exibiram um diâmetro médio de 181±22nm com 

a maioria dos valores abaixo de 190nm. Este fato pode explicar também os menores 

valores de propriedades flexurais obtidos por Lin et al. (2008) já que nanofibras com 

diâmetros entre 200-400nm foram empregados, fato que pode ter contribuído para o 

surgimento dos efeitos indesejáveis. 

Ademais, cuidado foi tomado no presente estudo para determinar se as 

mantas de nanofibras produzidas apresentavam um comportamento isotrópico. De 

fato, os resultados dos testes de resistência à tração das nanofibras (tabela 2) 

demonstraram que as propriedades mecânicas de tração foram significantemente 

maiores no eixo perperdicular ao eixo de rotação do coletor metálico (grupo PER). 

Por esta razão a manta de nanofibras foi cortada seguindo-se esta direção para a 

produção dos compósitos experimentais de modo a prover as propriedades mais 

favoráveis ao longo eixo dos espécimes do teste de resistência flexural. De fato, os 

valores de alongamento na fratura mostraram quase o dobro do valor para os 

espécimes de tração do grupo PER e este fato pode ter contribuído para o aumento 

de ductibilidade observado para os espécimes. É importante compreender que os 

valores de resistência à tração descritos neste estudo refletem as propriedades das 
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mantas de nanofibras e não podem ser interpretados como as propriedades das 

nanofibras individuais. Na realidade, o espécime testado pode ser considerado como 

um feixe de nanofibras e suas propriedades mecânicas estão relacionadas à ambas 

propriedades mecânicas das fibras individuais e a estrutura morfológica e 

alinhamento do emaranhado de nanofibras (LAI et al., 2011). Os resultados do teste 

de resistência à tração da manta de nanofibras foi uma ferramenta útil no processo 

de tomada de decisão para o delineamento dos compósitos experimentais 

produzidos no presente estudo e o seu uso em futuras investigações é 

recomendado. 

Clinicamente, seguindo uma abordagem hierárquica da construção e 

possível utilização de novos matérias em tratamentos, não é possível indicar-se os 

materiais experimentais para o uso clínico. Uma das limitações é a insuficiente 

resistência flexural e o baixo módulo de elasticidade. Estudos elementares poderiam 

focar na relação entre as nanofibras e a matriz resinosa com a incorporação, por 

exemplo, de agentes silanos para promover maior adesão entre as fases (BOYD et 

al., 2012). Deste modo, poder-se-ia usufruir do efeito das fibras no aumento da 

resistência e possível aumento do módulo de elasticidade, que tornariam o material 

adequado para aplicação clínica. 

O presente estudo demonstrou a tendência do aumento da tenacidade de 

materiais compósitos pela incorporação de nanofibras de PAN aos materiais. Tais 

resultados abrem caminho para futuras investigações sobre o material de modo a se 

obter maiores evidências para suportar tais achados, como por exemplo, a 

realização de testes de tenacidade à fratura. Futuras investigações podem ter como 

foco o alinhamento das nanofibras em uma direção preferencial e/ou a incorporação 

de nanopartículas (e.g. nanotubos de carbono, nanocristais de celulose) nas 

nanofibras de modo a promover um aumento das propriedades mecânicas das 

fibras. Ademais, existe um vasto campo de investigação futuro com foco no potencial 

bioativo dos materiais à base de nanofibras, já que a incorporação de compostos 

com potencial regenerativo e/ou antimicrobianos nas nanofibras produzidas por 

eletrofiação é viável. Tais investigações incorporariam não somente vantagens em 

termos de propriedades mecânicas, mas também uma nova relação de 

sinergismo/reparação dos materiais com os tecidos biológicos tratados pela 

odontologia restauradora. 
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7. CONCLUSÕES 

 

Os resultados obtidos no presente estudo demonstraram que a 

incorporação de nanofibras de PAN em diferentes soluções de resinas a base de 

metacrilatos resultou em um desejável aumento dos valores de trabalho de fratura 

dos materiais experimentais sem o comprometimento das outras propriedades 

mecânicas e que este efeito é dependente da composição das soluções de 

monômeros e da proporção entre a quantidade de nanofibras e matriz resinosa. Este 

é um resultado promissor que garante futuras investigações sobre o potencial uso 

das nanofibras no reforço de materiais compósitos para aplicação odontológica. 
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