Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

Rodrigo Martins

Efeito do Polimento na Resistência ao Atrito e no Momento de
Torção de Braquetes Cerâmicos

São Paulo
2017

Rodrigo Martins

Efeito do Polimento na Resistência ao Atrito e no Momento de Torção de
Braquetes Cerâmicos

Dissertação de Mestrado apresentada ao
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo - IPT, como parte
dos requisitos para a obtenção do título
de Mestre em Processos Industriais.

Data da aprovação ____/_____/_______

_________________________________
Prof. Dr. Catia Fredericci (Orientador)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas
do Estado de São Paulo

Membros da Banca Examinadora:
Prof. Dr. Catia Fredericci (Orientador)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
Prof. Dr. Daniel Rodrigues (Membro)
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT
Prof. Dr. Denis Boing (Membro)
UNIFEBE - Universidade Federal de Santa Catarina

Rodrigo Martins

Efeito do Polimento na Resistência ao Atrito e no Momento de Torção de
Braquetes Cerâmicos

Dissertação de Mestrado apresentada ao Instituto
de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São
Paulo - IPT, como parte dos requisitos para a
obtenção do título de Mestre em Processos
Industriais.
Área

de

Concentração:

Desenvolvimento

Otimização de Processos Industriais.

Orientadora: Profa. Dra. Catia Fredericci

SÃO PAULO
NOVEMBRO/2017

e

DEDICATÓRIA
Dedico primeiramente a Deus que concedeu o dom e a oportunidade de poder viver
e contemplar as maravilhas deste mundo, aprendendo cada dia mais sobre a ciência
e toda forma de vida.
Dedico também aos meus colegas de trabalho das empresas Inser e Morelli, a toda
equipe de processo e laboratório, que tanto foram parceiros no sucesso deste
trabalho, colaborando com os ensinamentos e a amizade. Aos irmãos Oraci e
Antônio Morelli que me proporcionaram a oportunidade de trabalhar na Morelli
Ortodontia.
À minha família que tanto me apoiou em todos os momentos da minha vida, dandome força para seguir.

AGRADECIMENTOS

À empresa INSER em nome do Sr. Antônio Morelli que tanto me apoiou.
À minha orientadora, Professora Dra. Catia Fredericci pela orientação, apoio,
amizade e por me proporcionar a oportunidade de conhecer, buscar e acreditar.
À Dra. Taeko Y. Fukuhara, do Laboratório de Corrosão e Proteção (LCP), do
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT) pelas análises de
microscopia eletrônica de varredura.
Ao Prof. Dr. Denis Boing pelas análises de rugosidade.
À Empresa Acil & Weber, em nome do senhor Helder Oliveira pelas análises de
densidade por picnometria de gás hélio.
Aos senhores Edson Silva e Frederico Drago da empresa Otec/Rösler Brasil que
concedeu apoio nos testes com abrasivos e máquinas.
Aos senhores Nelson Maurici Antônio e Marcelo Cavalcante

da empresa Opto

Eletrônica – São Carlos - SP, que me orientaram sobre os polidores da Universal
Photonics.
À Profa. Dra. Maria Cecília Salvadori do Laboratório de Filmes Finos do
Departamento de Física da Universidade de São Paulo – Campus São Paulo – SP,
pelas análises de microscopia de força atômica.

RESUMO

Há vários tipos de braquetes de diferentes materiais, principalmente de metais
e cerâmica. Estes aparelhos ortodônticos atuam mecanicamente proporcionando a
movimentação óssea alveolar entre tecidos duros e moles, por meio dos conjuntos
entre elásticos, que mantêm presos os arcos sobre a cavidade (slot) dos braquetes.
No slot ocorre o deslizamento do arco para a movimentação dos dentes. Os
braquetes cerâmicos, à base de alumina translúcida, atendem à uma classe de linha
estética e biocompatível com maior resistência ao desgaste e à coloração. Porém, a
alumina possui limitação de fragilidade devido à maior dureza o que acaba
potencializando o aumento de atrito com os arcos metálicos. Foram preparados
braquetes de Al2O3 dopado com MgO, por moldagem por injeção, tratados a
1750 °C. Estes braquetes foram polidos para melhorar o aspecto estético. No
entanto, não se conhece o efeito do polimento em propriedades como a força de
atrito e o momento de torção nesses componentes ortodônticos. Dessa forma,
coloca-se como objetivo desse trabalho analisar o efeito do polimento na força de
atrito e no momento de torção de braquetes, utilizando como variáveis dois tipos de
suspensões (diamante e sílica coloidal), assim como dois tipos de processos de
polimento (disco centrífugo e tambor rotativo). Os ensaios de força de atrito e
momento de torção foram realizados no conjunto, braquete + arco metálico (NiTi) +
elástico, nas condições a seco e em saliva artificial. Os resultados mostraram que
tanto a força de atrito estático (382,53 gf) quanto a do dinâmico (356,2 gf) foram
maiores para o conjunto braquete/NiTi, cujos braquetes foram polidos com diamante
em tambor rotativo. As forças de atrito estático e dinâmico do conjunto braquete/NiTi
foram menores para o braquete não polido (controle), cujos valores são
aproximadamente os mesmos que para os conjuntos polidos em diamante e em
sílica coloidal em disco centrífugo. A força de atrito foi maior no sistema em saliva
artificial (> 600 gf). Os parâmetros de rugosidade, como Sa e Sz, foram medidos,
mas não foi observado uma relação clara entre eles e a força de atrito. O momento
de torção (aproximadamente 60 N.mm) foi maior para os braquetes que foram
polidos com diamante em tambor rotativo.
Palavras-Chave: Braquetes, superfície, sinterização, polimento, tecnologia do pó,
atrito, rugosidade.

ABSTRACT
EFFECT OF POLISHING ON THE TENSILE STRENGTH AND TORSIONAL
STRENGTH OF CERAMIC BRACKETS
There are several types of brackets of different materials, mainly metals and
ceramics. These orthodontic appliances act mechanically by providing alveolar bone
movement between hard and soft tissues through the elastic sets, which hold the
archwires over the brackets. The archwires slip in the slot providing the movement of
the teeth. Ceramic brackets based on translucent alumina meet a class of aesthetic
and biocompatible line, with great resistance to wear and staining. However, the
alumina has a limitation of brittleness due to the great hardness, which results in the
increase of friction with the archwires. MgO-doped Al 2O3 brackets were prepared by
injection molding and were treated at 1750 °C. These brackets were polished to
improve the aesthetic appearance. However, the effect of polishing on properties
such as the friction force and torsion moment in these orthodontic components is not
known. The objective of this work was to analyze the effect of polishing on the friction
force and torsion moment in brackets, using two types of suspensions (diamond and
colloidal silica) as well as two types of polishing process (centrifugal disc and rotary
drum). The tests were performed under the set, bracket + archwire (NiTi) + elastic,
under dry and under artificial saliva conditions. The results showed that both the
static (382.53 gf) and dynamic (356.2 gf) friction force in dry system were higher for
the bracket/NiTi, which brackets were diamond polished in a rotary drum. The static
and dynamic friction forces of the bracket/NiTi set were lower for the unpolished
brackets (control), whose values are approximately the same as for the brackets
polished in diamond and colloidal silica in centrifugal disc. The roughness
parameters Sa and Sz were measured, but a clear relation between them and the
friction force could not be drawn from experimental data. The friction forces were
higher for the systems in artificial saliva (> 600 gf). The torsion moment
(approximately 60 N.mm) was higher for the system of the bracket polished with
diamond in rotary drum.
Keywords: Brackets, surface, sintering, polishing, powder technology, friction,
roughness.

17
1 INTRODUÇÃO

Os braquetes são importantes não somente para finalidade estética, mas
também funcional, uma vez que as articulações e a musculatura facial são
prejudicadas com o desalinhamento do dente. Há vários tipos de braquetes de
diferentes materiais, principalmente de metal e cerâmica e são constituídos
basicamente por partes, como mostra a Figura 1. O ligante (bonding) o mantém
ligado ao dente, o arco passa de um braquete para outro e tem a função de
pressionar os dentes, e o elástico (também chamado o-ring) fixa o braquete ao arco.
Alguns tipos são denominados auto ligados e não necessitam de elástico. O arco
pressiona os braquetes e os dentes, exercendo pressão constante que, ao longo do
tempo, os movem

para as posições corretas. A região onde passa o arco é

chamada de slot, como mostra a Figura 1.

Figura 1- Tipos de braquetes (cerâmico e metálico) e partes que os compõem

Fonte: INDIAN ORTHODONTICS SOCIETY

O movimento ortodôntico dos dentes depende da mecânica de deslizamento
do arco no slot, que provoca atritos tanto estático quanto dinâmico. ARASH et al.
(2015) e PILLAI et al. (2014) reportam que o atrito entre o arco e o slot pode
consumir até 60 % da força necessária para a movimentação dos dentes,
dependendo da relação entre os materiais e as condições superficiais do slot do
braquete e do arco. As forças de atrito podem, portanto, prejudicar o tratamento
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resultando na torção dos fios, na inclinação dos dentes, na geração de espaços
indesejáveis, por meio da ancoragem, e até mesmo na fratura dos braquetes.
Embora os braquetes metálicos, à base de aço inoxidável, sejam mais
adequados em termos de propriedades mecânicas, eles apresentam o inconveniente
do brilho metálico. Na tentativa de superar o efeito estético, para atender
principalmente os adultos, surgiu na década de 1980 os braquetes cerâmicos à
base de óxido de alumínio policristalino translúcido ou monocristalino transparente.
Apesar de os braquetes cerâmicos serem biocompatíveis, apresentarem maior
resistência química no meio bucal, e melhores propriedades ópticas, em relação
aos metálicos, eles são mais duros e de um modo geral produzem maior força de
atrito entre o slot e o arco metálico. Dessa forma, todo trabalho realizado no sentido
de reduzir o atrito entre esses materiais é de suma importância para melhorar a
eficiência do movimento dos dentes e do tratamento ortodôntico. Como os braquetes
produzidos por sinterização de alumina apresentam defeitos superficiais como poros
e rugosidades, um tratamento com agentes de polimento como diamante, por
exemplo, pode melhorar o brilho deste tipo de braquete, aumentando o apelo
estético, como comprovado em procedimentos realizados na empresa onde esse
trabalho foi desenvolvido. No entanto, pelo nosso conhecimento, nenhum estudo foi
realizado no sentido de estudar o efeito do polimento na força de atrito e no
momento de torção em conjuntos braquetes polidos/arco metálico. Apesar de
melhorar a estética, terá o polimento algum efeito nessas propriedades? Este é o
objetivo principal deste trabalho.
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6 CONCLUSOES
O desenvolvimento deste trabalho permitiu analisar o efeito do tipo de polimento
e do tipo de suspensão de polimento na força de atrito e no momento de torção em
braquetes cerâmicos de alumina policristalina. Após as etapas de processamento e
análises de caracterizações, foi possível concluir que:


A partir de análise de microscopia de força atômica, no modo contato
intermitente, foi determinando Ra de 19,0 nm para a amostra de alumina
sinterizada polida em sílica coloidal e de 394,5 nm para o mesmo tipo
de amostra não polida. Dessa forma, mesmo a sílica coloidal
apresentando menor dureza que a alumina houve um efeito no
acabamento superficial da alumina quando de sua utilização;



A força de atrito (382,53 gf) e o coeficiente de atrito (0,67) para o
sistema braquete/arco NiTi, para os braquetes polidos com diamante
em tambor rotativo, foram maiores do que os valores obtidos para o
sistema braquete sem polimento/arco NiTi (348,67 gf e 0,47,
respectivamente). O aumento de força de atrito foi de 12 %. Os valores
de Sa para os braquetes polidos em diamante em tambor rotativo e os
não polidos foram de 0,22 µm e 0,27 µm, respectivamente. Quando se
compara o valor de Sa do arco NiTi de 0,173 µm, observa-se que é o
valor mais próximo ao do braquete polido em diamante em tambor
rotativo, podendo apresentar área de contato semelhante e pontos de
contato que elevam a resistência de atrito em relação ao braquete não
polido;



As análises de microscopia eletrônica de varredura da superfície dos
slots dos braquetes não polidos (controle) e dos braquetes polidos em
diamante e sílica coloidal, mostraram resíduos na superfície, cuja
composição elementar por EDS mostrou ser Si e C, provenientes dos
materiais de polimento. No caso da superfície dos braquetes polidos
com diamante em tambor rotativo, o teor de carbono (diamante) foi da
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ordem de 26 %, o que também pode ter contribuído para o aumento de
resistência ao atrito, já que o diamante é mais duro que a alumina;


A literatura indica que superfícies polidas podem apresentar tensão de
compressão, que pode ser determinada, entre outras, pela técnica de
espectroscopia Raman. Neste trabalho, foram realizadas análises nas
superfícies dos slots e da superfície superior dos braquetes, polidos e
não polidos, e nenhuma diferença nos resultados foi encontrada que
indicasse a presença de tensão residual nos braquetes polidos;



O momento de torção (62 N.mm) do braquete polido com diamante em
tambor rotativo foi maior que o do braquete não polido (50 N.mm), não
havendo diferenças significativas entre os valores de torção dos
braquetes polidos em disco centrífugo com diamante e sílica coloidal
(também da ordem de 50 N.mm). Como não foi observada tensão de
compressão na superfície das amostras polidas, não foi possível explicar
o aumento de momento de torção do braquete polido em função dessa
propriedade. Algumas análises realizadas por microscopia eletrônica de
varredura indicam que a superfície dos slots não polidos apresentam
mais defeitos (poros), em relação às amostras polidas. No entanto, é
necessário um número significativo de análises microestruturais, em
diferentes amostras com os mesmos processos de polimento, para
garantir uma análise estatística confiável. Novos estudos devem ser
realizados para constatar essa hipótese, ou seja, de que o menor
número de defeitos na superfície são responsáveis pelo aumento do
momento de torção;



Apesar de ter aumentado o atrito, o polimento em tambor rotativo
resultou em aumento significativo ( ~ 20 %) de momento de torção, que
também é um dos problemas atuais de uso de braquetes estéticos.
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Este trabalho resultou na modificação do sistema de polimento, de disco
centrífugo para tambor rotativo, na empresa em que parte desta
pesquisa foi desenvolvida.



Considerando o objetivo desse trabalho que foi verificar se o polimento,
que melhora a estética do braquete, tem efeito nas propriedades como
força de atrito e momento de torção, foi possível verificar que sim em
relação ao braquete não polido, e com relação ao tipo de suspensão e
tipo de polimento.
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7 SUGESTOES PARA TRABALHOS FUTUROS


Análise microscópica, por microscopia eletrônica de varredura, em mais
amostras de braquetes polidos e não polidos, para associar ou não o efeito de
defeitos na superfície de slots com o momento à torção.
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