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1. INTRODUÇÃO 



1 ~ INTRODUÇAO 

Grande parte dos trabalhos executados em Odon 

tologia ·e feita sobre modelos obtidos dos pacientes. Assim 

sendo, ê necessãrio que tais modelos reproduzam exatamente os 

detalhes e dimensões das estruturas bucais. Para que isso ocor 

ra é necessãrio aliar-se têcnicas precisas com materiais ade 

quados. 

E imprescindivel que o material empregado na 

moldagem seja capaz de reproduzir os minimos detalhes e que 

seja dimensionalmente estãvel durante e apõs a moldagem. Do 

mesmo modo, o material empregado na construção do modelo, de 

ve ser capaz de reproduzir os minímas detalhe~ ~opiados pelo 

material_de moldagem, ser dimensionalmente estãvel e aprese~ 

tar condições de superficie que tornem possivel a realização 

dos trabalhos de laboratOrio sobre eles sem que sua superficie 

seja desgastada ou abrasionada. 

O material mais empregado atualmente na cons 

trução de modelos e o gesso que a par de técnica simples reu 

ne condições bastante satisfatõrias com relação ãs propried~ 

des mecânicas~ tisicas e quimicas. r capaz de reproduzir sati~ 

fatoriamente os detalhes de uma moldagem, apresenta pequenas 

variações dimensionais e dureza suficiente para a maioria dos 

trabalhos executados. 

Entretanto, apesar dessas vantagens. o melhor 

dos gessos pode tornar-se o pior dos materiais se alguns cui 

dados -não forem observados. Dentre eles, o correto proporei~ 
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namento entre a agua e o gesso. uma espatulação criteriosa~ o 

vazamento adequado e os cuidados com a armazenagem do conju~ 

to molde/modelo sio fatores fundamentais na obtenção de mode 

los satisfatõrios. 

A par disso, a compatibilidade relativa dos 

gessos com alguns materiais de moldagens como os hidrocolõides 

e mesmo com alguns elastõmeros, pode comprometer as qualiDades 

da·superficie do modelo através de reações indesejáveis entre 

os componentes dos materiais moldadores e o gesso usado para 

modelo. 

Sendo assim, decidimos consultar a literatura 

a respeito da utilização do gesso como material para modelo , 

sua compatibilidade com as materiais usados nas moldagens e 

as técnicas recomendadas para a obtenção de melhores resulta 

dos. 



2. REVISÃO DA LITERATURA 
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2- REYISAO DA LITERATURA 

Em 1950~ SKINNER e aols. 50 fizeram uma revisão 

das propriedades e técnicas de manipulação dos hidrocolÕides 

reversiveis e írreversiveis. Concluíram que: o melhor método 

para se obter precisão dos modelos e fazer o vazame~to imedia 

tamente depois de obtido o molde; que o mal de deve ser 

lavado e imerso em uma solução de fixação (solução de sulfato 

de potãssio a 2%) por 10 minutos e não mais que 30 minutos se 

for indicação do fabricante; que o molde deve ser separado 

do modelo não·menos que 30 minutos ou mais que 1 hora depois 

do gesso ter tomado presa; que o modelo de gesso não deve ser 

deixado em contacto com o hidrocolÕide por um tempo muito lon 

go, pois podem ocorrer rugosidades em sua superficie. 

Estudando a dureza de diversos produtos de ge! 

so, MAHLER 28 em 1951, utilizou gesso contendo amido, gesso 

comum, gesso pedra e gesso pedra melhorado. Os testes de dure 

za foram feitos sobre corpos de prova medindo 1 5/8 polegadas 

de diimetro e l/2 polegada de altura, utilizando um aparelho 

Rockwell para teste de dureza. com um penetrador em forma de 

esfera de aço com 0;5 polegada de diâmetro e cargas de 15 kg 

para os materiais mais duros e de 7,5 kg para os mais moles. 

Placas de vidro foram colocadas em cada extremidade da matriz 

para assegurar superflcies lisas e uniformes. Os corpos de 

prova foram submetidos a vãrios processos de armazenagem que 

incluiram desde a manutenção em temperatura ambiente de 23,3°.C 
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e umidade relativa· de 23% atê em estufa a 90°c durante 36 ho 

ras. O gesso necessita de dete~minada quantidade de igua para 

a reação quimica de reidratação, entretanto, para que adquira 

a consistência ideal para permitir um bom escoamento que faci 

lite o vazamento, a quantidade de.ãgua e aumentada. Esse ex 

cesso, na presença de uma atmosfera seca, evapora ã .~.edida que 

a idade do corpo de prova aumenta. O autor verificou que, ime 

diatamente apõs a presa final, a dureza do material era de 

58 RHN e, apôs 1 hora, a dureza aumentou para aproximadamente 

68 RHN, quando o excesso de ãgua presente estava ao redor de 

7%, e concluiu que ã medida que a ãgua e perdida para a atmo! 

fera, hã um grande aumento na dureza. Quando não existe, pr~ 

ticamente, excesso de igua. o material alcança sua condiçio 

õtima de 86 RHN, ao redor de 2 semanas, em laboratõrio com umi 

dade relativa de 23% e i temperatura de 23;3°C. O autor veri -
ficou ainda a resistência ã compressão dos gessos, juntamente 

com as testes de dureza. Foi um dos primeiros pesquisadores a 

sugerir que existe .uma correlaçio·entre dureza e resistência 

ã compressão do gesso, e que .o teste de dureza serve como um 

critério satisfatõrio da condiçio superficial do material. A 

fim de abreviar o tempo no qual o material adquire sua melhor 

condição, efetuou testes colocando os corpos de prova em est~ 

fa. a 90°C e verificou que os ~essas pedra e pedra. melhorado 

demoraram 3 horas para obter as melhores propriedades, depe~ 

dendo do volume do material. 

PEYTON e coZs. 37 • em 1952, investigaram as pro -
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priedades de dureza. resistincia i compressão e resist~ncia i 

ab~asão de vãrios gessos quando submetidos a tratamentos esp~ 

ciais de embebição em Õleo e ãgua por diferentes periodos ·de 

tempo. Fizeram tambêm uma comparação entre os gessas pedra ma 

ntpulados normalmente e centrifugados. Utilizaram três gessos 

para troqu'éis, "Duroc", "D·iolite" e 11 Velmix" para verificar o 

tempo de presa e dureza superficial apos armazenagem em condi 

ção ambiente por perlodos de tempo de 1 hora, 3 dias e 2 sema 

nas. Os corpos de prova foram vibrados e ou centrifugados P! 

ra averiguar se existia alguma diferença entre os dois méto 

dos. Para os testes de dureza utilizaram um aparelho Rockwell 

com esfera de aço de 0,5 polegada de diâmetro e carga de 15 

kg. Observaram que no material 11 Dio1ite 11 o val.or. de dureza foi 

menor~ e que a centrifugação pode aumentar a dureza superfl 

cial apõs 1 hora~ porém, não tem efeito sobre esta propried~ 

de apõs intervalos mais longos de armazenagem. Quanto ao efej_ 

to da imersão dos corpos de prova em Õleo e em âgua~ verific~ 

ram que não al-teraram a dureza dos gessos pedra investigados. 

Outras conclusões que tiraram foram que os gessos pedra melh~ 

rados são mais duros que o gesso pedra~ e que 3 dias parece 

ser o periodo de tempo õtimo para os gessos pedra melhorados 

alcançarem sua mã:xima dureza. 

PHILLIPS & ITo
40 ~ em· 1952 ~ fizeram uma ava 1 i a 

çao cu-idadosa de v'ârios fatores que influenciaram a superficie 

do gesso pedra quando em contacto com hidrocolõide reversive1. 

O hidrocolÕide reverslvel reproduz os minimos detalhes, porêm. 
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esta precisão pode ser transferida para o modelo somente se a 

superfície do gesso pedra for lisa, densa e dura. Os autores 

fizeram uma comparação fotogrãfica das irregularidades de· tE_ 

dos corpos de prova. Eles concluíram que: a proporção ãgua/pÕ 

recomendada pelos fabricantes deve ser seguida e a espatulaçio 

do gesso deve ser sob vãcuo; deve-se usar um vibrador mecâni 

co e o molde ser preenchido em pequenas quantidades; os corpos 

de prova devem ser imersos de lO a 15 minutos em solução de 

sulfato de potãssio a 2% antes do vazamento e armazenados em 

umidade relativa a 100%; a separação molde/modelo deve ser 

feita depois de 1 hora. Apesar de muitas das variãveis inves 

tigadas neste estudo não produzirem efeitos marcan·tes na su 

perflcie do gesso. o resultado final ~ dependente da soma de 

todos estes fatores. 

Preocupado com a qualidade de alguns gessos de 

procedência estrangeira, CHEVITARESE 9 , em 1952, realizou uma 

pesquisa onde verificou a dureza Rockwell de quatro diferentes 

gessos pedra relacionada ã proporção ãgua/pÕ. Fez as segui~ 

tes observações: a) a redução no teor de ãgua acarretou aumen 

to na dureza superficial dos gessos examinados; b) houve aum~ 

to na dureza, ·em função do tempo, pelo menos ate uma semana 

do inlcio da mistura ãgua/pÕ. 

Conforme JORGENSEN 24 , em 1954, a dureza de um 

material pode ser definida como sua habilidade em resistir a 

penetração de um material duro em sua superfTcie. O autor es 
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tudou a influência de vãrios fatores na dureza e resistência 

ã compressão dos modelos de gesso. Nos ·testes de dureza Vickers 

verificou que o aumento na dureza foi bastante grande durante 

os 30-45 minutos apos a espatulação, deduzindo, portanto, que 

seria melhor não separar molde/modelo atê pelo menos 30 minu 

tos apõs o vazamento. Estudando ainda a influência de vãrios 

llquidos na resistência do gesso, o autor verificou que a du 

reza do gesso seco ê reduzida em 60% quando ele e embebido ·em 

ãgua, 15% quando for umedecidq por monõmero acr1lico, e que a 

cera liquida, vaselina e parafina não afetaram a dureza. Veri 

ficou ainda que existe uma grande diferença entre a dureza das 

diversas marcas comerciais estudadas. 

Em 1955, OSTLVND
36

, estudou também o efeito so 

bre a dureza da utilização de vâcuo e centrifugação da massa 

do gesso durante a preparação dos modelos. Promoveu posterior 

tratamento dos corpos de prova de gesso com aplicação devas~ 

lina llquida, solução de bÕrax e liquido comercial 11 microfilm 11
• 

De acordo com os resultados concluiu que o gesso preparado por 

centrifugação e a vacuo teve sua dureza superficial bastante 

aumentada, enquanto que a posterior aplicação da vaselina, do 

'kmicrofilmn e da solução de bÕrax diminuiu a dureza dos corpos 

de prova testados. 

SKINNER & CDOPER
47

, em 1955, fizeram uma pe~ 

quisa para testar as propriedades dos materiais de moldagem ã 

base de borracha. Testaram, em oito marcas comerciais de poli!_ 
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pre .-
a 

precisão de reprodução de detalhes, al~m de outros testes •. in 

clusive o da dureza superficial dos modelos de gesso pedra. Os 

materiais de moldagem foram misturados e colocados em um anel 

de lat~Q, e em seguida cobertos nas duas extremidades can uma 

placa de vidro. Apõs a presa, um segundo anel de brorue domes 

mo tamanho foi sobreposto ao primeiro, e preenchido com ges~o 

pedra dental (Duroc). Uma hora apõs o vazamento, o gesso foi 

separado do material de borracha, condicionado por 72 horas a 

50°C, e então o nümero de dureza Knoop (KHN) foi obtido na su 

perficie que havia estado em contacto com o material de molda 

gem~ Conclulram que a dureza superficial do modelo de gesso 

pedra não e muito reduzida quando toma presa em contacto com 

os materiais de moldagem ã base de borratha. 

SKINNER & GORDON 48 , em 1956, realizaram uma pe~ 

quisa para investigar a dureza superficial de modelos de ge~ 

so, e a possibilidade de aumentã-la por métodos especiais de 

processamento. Para determinar o efeito do hidrocolÕide sobre 

a dureza do gesso, foram usadas seis marcas comerciais de ma 

teriais de moJdagem de hidrocolõide reverslvel e quatro de hi 

drocolÕides irreversiveis, e como material de modelo foram 

utilizadas cinco marcas comerciais de gessos. Foram confeccio 

nados corpos de prova de gesso medindo 2,7 cm de diâmetro e 

1,5 cm de altura tomando presa em contacto com o hidrocolõide~ 

além de corpos de prova controle que tomavam presa em contacto 
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com uma superfTcie de vidro plana e lisa. A superficie de hi 

drocol6ide foi tratada com uma solução endurecedora nos casos 

em que tal tratamento foi especificado pelo fabricante. O ge~ 

so foi separado do hidrocolõide ou vidro 1 hora apôs o vazame_!! 

to e todos os corpos de prova foram condicionados a 50°C por 

72 horas antes dos testes de dureza superficial. Os testes de 

dureza Knoop foram efetuados em um aparelho ''Wilson Tu kon 

Tester 11 sob carga de 500 gr ou 1000 gr. Os autores verifica 

ram que, nos corpos de prova controle, quando o gesso tomou 

presa em contacto com a superficíe de vidro, foi obtida a du 

reza Knoop de 51,8 (KHN) e que, apenas no caso do material p~ 

ra o qual uma solução endurecedora havia sido prescrita pelo 

fabricante, a dureza superficial do gesso pedra que tomou pr! 

sa em contacto com o hidroco15ide se aproximou ·daquela dos 

corpos de prova controle. Em todos os outros casos a dureza do 

gesso pedra foi reduzida para 29 a 33 KHN. 

No mesmo ano~ FUSAYAMA 17 • preocupado com o pr~ 

blema de se obter boa adaptação de restaurações metãlicas fun 

didas através da têcnica indireta, realizou um estudo comp~ 

rando troquêis preparados com diversos materiais. Como ma te 

riais de moldagem utilizou godiva e alginato. Os materiais p~ 

ra modelo empregados foram gesso pedra, cimento de silica-tos 

fato, cimento -de fosfato de zinco, amilgama de cobre e amilg! 

ma de prata. Concluiu que os troquéis de gesso foram os que 

melhores resultados apresentaram sob o aspecto dimensional. 

Pesqu·isou também as- alterações na dureza superficial provoc! 
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das por imersão dos t~oquéis de gesso em ãgua, glicerina e va 

se1 i na. Foi uti 1 izado o teste de dureza Brine11, usando como 

penetrador uma esfera de aço de 5 mm de diâmetro sob uma car 

ga de 10 kg durante 45 segundos. Verificou que a imersão em 

agua por 5 minutos provocou a diminuição. da dureza superf_!_ 

cial. que, no entanto, se restabelece quando o troquel e nov~ 
mente seco. A imersão em glicerina por cinco minutos provocou 

uma diminuição p~ogressiva na dureza superficial no troquel 

de gesso. A cobertura com vaselina aparentemente nao provocou 

modificações nesta propriedade e pareceu ser o melhor dos três 

meios de separação testados. 

CAUL 8 , em 195?, fez um trabalho mostrando alg~ 

mas diferenças entre o alginato e o ãgar, salientando uma téc 

nica para evitar as imprecisões no uso dos alginatos. Ressal 

tau os seguintes procedimentos: utilizar o material embalado 

em porção individual em folha de metal a qual protege contra a 

umidade atmosférica; usar quantidades recomendadas de agua e 

põ. e espatular vigorosamente para obter uma mistura homogênea, 

no tempo recomendado pelo fabricante; usar ãgua fria para re 

tardar o tempo de presa; injetar com seringa o material nos 

preparos cavitãrios para evitar retenção de bolhas de ar; re 

mover o molde· com um movimento rãpido. dois a três minutos 

apõs a geleificação; evitar qualquer desidratação vazando-se 

imediatamente; separar molde/modelo no mãximo uma hora apõs o 

molde ter sido vazado, para não prejudicar a superficie do mo 

dela de gesso. 
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Analisando algumas tecnicas de moldagem com m~ 

teriais ã base de borracha, BLANK
6

, em 195?, citou algumas va~ 

tagens deste material: 1) os modelos poderiam ser separados 

do molde até sete dias apos o vazamento; 2) o afastamento ge~ 

gival poderia ser dispensado; 3) a possibilidade de um segu~ 

do vazamento com bons resultados; 4) os modelos de gesso obt~ 

dos dos materiais de moldagem a base de borracha são mais uni 

formes e lisos do que os obtidos em hídrocolÕides. 

STURDEVANT53 , em 1957, publicou um trabalhos~ 

bre moldagens e concluiu que os materiais elãsticos de molda 

gem e o aprimoramento das técnicas trouxeram um aperfeiçoame~ 

to no mitodo indireto para realização de restaurações. De 

acordo com o autor, os novos materiais de moldagem ã base 

de borracha são tão bons ou superiores aos hidrolÕides rever 

siveis. A superflcie dos modelos que tomaram presa em contacto 

com materiais i 'base de borracha i superior ãquelas que toma 

ram presa em contacto com os hidrocolÕides reversiveis. 

Como o problema de reprodução fiel de um prep~ 

ro cavitãrio para a construção de coroas tem sido sempre uma 

dificuldade, DAVIS
12

, em 1958, preocupou-se em descrever uma 

técnica de moldagem empregando um material ã base de borrach~ 

Segundo o autor, os materiais de moldagem ã base de borracha 

tém muitas vantagens sobre os hidrocolÕides reversiveis, tais 

como: não necessitam de equipamentos especiais, têm custo me 

nor, a dureza superficial dos gessos não e muito reduzida e 
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nao se rompem na separaçao molde/modelo. 

Devido ao uso cada vez maior dos materiais a 

base de borracha, SCHNELL & PHILLIPs 46 , em 1958, estudaram cin 

co marcas comerciais de materiais ã base de borracha para de 

terminar sua estabilidade dimensional na armazenagem e o efei 

to de certas variiveis em sua precisão. Verificaram que nen~m 

dos materiais ã base de borracha testados foi dimensionalmen 

te estãvel, devido a continua polimerização e que a distorção 

não foi significantemente afetada pelo ambiente de armazena 

g em. 

MYERS & PEYTON
33

, em_ 1·959, estudaram alguns ma . -
teriais ã base de borracha com a finalidade de ajudar os cll 

nicas- e os fabricantes quanto ã seu uso. Estudaram 7 marcas co 

merciais de siliconas e concluíram que, usadas com os devidos 

cuidados, deram resultados aceitãveis; apresentando. entreta~ 

to, alguns problemas como: tempo de trabalho insuficiente e 

polimerização incompleta, ocasionando superflcies irregulares. 

Com alguns materiaist a produção de gãs durante a polimeriz~ 

çao resultou em modelos com superflcie porosa. 

Como muitas variãveis que influenciam a pr! 

cisão dos mater~ais a base de borracha ainda não tinham sido 

definidas claramente, PHILLIPS38 , em 1959, realizou um traba 

lho sobre as propriedades tisicas das mercaptanas e siliconas 

e aconselhou a observação de certas regras, tais como: 1) p~ 
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quena quantidade de material; 2) união firme ã moldeira: 3) 

tempo de polimerização de aproximadamente 8 minutos; 4) uti 

lização da técnica da dupla mistura; 5) vazamento imediato.do 

modelo. 

As propriedades bãsicas e o comportamento cli 

nico dos materiais ã base de borracha também foram definidas 

por GILMORE e cols. 18 que, em 1959, fizeram uma pesquisa com 

a finalidade de estudar alguns fatores de manipulação que in 

fluenciaram a precisão dos moldes. Foram investigadas sete 

marcas comerciais de siliconas e dentre suas observações des 

tacamos: 1) apesar da precisão de alguns produtos ser ligeír~ 

mente melhorada com tempo mais longo de polimerização, lO mi 

nutos parecem ter sido adequados para as materiais disponi 

veis; 2) existe grande variação na distorção em função da ar 

mazenagem do molde para as diferentes marcas comerciais. 

Em um dos grupos a distorção foi severa e a armazenagem e con 

tra-indicada. 

Devido ao aparecimento de novos materiais elá~ 

ticos para moldagem, MILLER e cols. 32 , em 1960, resolveram i~ 

vestigar 14 marcas comerciais de materiais de moldagem ã base 

de borracha sendo 10 polissulfetos e 4 siliconas. Pelos resul 

tados obtidos conclulram que: o tempo de presa variou de 4 a 

10 minutos ã temperatura da boca; o tempo de trabalho variou 

de 2 a 6 minutos; devem ser deixados na boca por 10 minutos 

para m-inimizar a deformação permanente; foram relativamente 
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estãveis dimensionalmente. sofrendo pequenas alterações com o 

tempo; todos os materiais testados foram compativeis com os 

gessos. 

HOSODA e coZs. 21 , em 1962~ demonstrando sua 

preocupaçao com problemas .referentes aos materiais para mo de 

lo~ principalmente a injUria causada pelos esculpidores de ce 

r a, estudaram um mêtodo para aumentar a dureza. superficial dqs 

modelos de gesso obtidos a partir de moldagens realizadas com 

os hidrocolõides irreversiveis (alginatos}. Foi utilizado um 

agente endurecedor para modelos de gesso pedra formulado. pelas 

autores. Este agente endurecedor ê uma solução de poliestir_!: 

no a 10% em acetato de amila, que era aplicado ~obre a .supe~ 

ficie do modelo. Usaram um aparelho para teste de microdureza 

Knoop, com carga de 25 g por 5 segundos e puderam concluir que 

o agente endurecedor recentemente formulado pode aumentar atê 

3'vezes a dureza superficial de modelos de gesso pedra vaza 

dos' em moldes de hidrocolõide irreversivel. 

As primeiras partidas de siliconas disponiveis 

no comércio produziam gãs durante a polimerização, resultando 

um modelo de gesso com pequenas bolhas na superficie. Para V!: 

rificar se tal fato estava acontecendo com -as marcas comer 

ciais de si1iconas recentemente disponiveis, MILLER & MYERs
31

, 

em 1962, fizeram um estudo utilizando o gesso Velmíx como ma 

terial de modelo. Pelos resultados obtidos, verificaram que , 

com todos os materiais de moldagem testados, a superficie dos 
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modelos foi satisfatória sem a formação de bolhas. 

49 
SKINNER & PHILLIPS , em 1962, advertem que. o 

modelo de gesso endurecido, mesmo corretamente manipulado, p~ 

derã ter alteradas suas propriedades mecânicas (resistência ã 

compressão e dureza.superficial) dependendo do tipo de armaze 

namento a que for submetido. 

Com a finalidade de obter informações compar~ 

tivas sobre os vãrios produtos comerciais de gessos pedra di~ 

poniveis na Inglaterra, COMBE & 'SMITH10 , em 1964, realizaram 

um estudo sobre diversas propriedades dos.mesmos, incluindo a 

dureza superficial. A dureza foi medida por meio de um apar~ 

lho de microdureza ~wallace", sob uma carga mlnima de 1 g e 

mãxima de 300 g. Os corpos de prova foram vazados sobre placa 

de vidro e sobre vãrios materiais de moldagem. Os modelos obti 

dos ·foram secados i 40°C durante 4 a 5 horas .. Os resultados 

mostraram que os modelos de gesso pedra para troquel. vazados 

sobre placas de vidro apresentaram dureza maior. As superfi 

cies dos modelos de gesso vazados sobre os vãrios materiais 
-

de moldagem, quando comparadas com as obtidas ~pbre o vidro • 

foram ligeiramente mais moles, provavelmente devido ao efeito 

dos materiais sobre a densidade e morfologia dos cristais de 

gesso na camada superficial dos modelos. Nas mesmas condiçõe~ 

existiu pequena diferença entre os gessos para modelos e para 

troquel. Outro fato verificado pelos autores foi que a dureza 

supe~ior·de alguns gessos para modelo sobre alguns gessos P! 
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ra troquêis foi. provavelmente~ devida a uma melhor formula 

ção. com relação A/P menor. Os autores conc1u1ram que, quando 

se deseja dureza e resistência mãxima para um troquel de ge~ 

so pedra e necessãrio cuidadoso proporcionamento, espatulação 

mecânica a vãcuo e completa secagem do modelo. 

Conhecendo a importância dos gessos nos traba 

lhos odonto1Õgicos, SÃ 42 , em 1964, se propôs a estudar o efei 

to da armazenagem na resistência ã compressão dos modelos de 

gesso pedra. Concluiu que na armazenagem a c~u aberto por 24 

horas e posteriormente mais 24 horas em estufa a 50°C, o ge~ 

so pedra apresentou a maior porcentagem de perda de agua e o 

maior indice de resistência ã compressão. O m~l~or resultado 

para os corpos de prova armazenados por 24 horas foi obtido 

quando o corpo permaneceu 12 horas no umidificador e 12 horas 

na estufa a 50°C. 

Como hã divergência nas opiniões dos autores a 

respeito da precisão e alteração dimensional das siliconas 

CUSTER e eo~s. 11 • em 1964, fizeram uma pesquisa para investi 

gar a precisão e estabilidade dimensional da silicona, com 

parada com a mercaptana e o alginato. Os autores concluiram 

que as siliconas investigadas são muito aceitãveis, entretan 

to, a manipulação e as técnicas usadas afetam a precisão de 

reprodução. A precisão foi maior quando utilizaram moldeiras 

individuais e quando o material de modelo foi vazado nos pri 

melros 30 minutos. 
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54 Segundo TORESKOG • cols. , em 1966, uma das 

causas de erro na técnica indireta de obtenção de R.M.F. e o 

troquel sobre o qual e confeccionado o padrão de cera, , pais 

algumas vezes sofre alterações dimensionais indesejãveis, ou 

tras vezes, apresenta resistência ã abrasão deficiente, ou nao 

reproduz adequadamente os detalhes. Em vista disso, resolve 

ram realizar um estudo comparativo entre vãrios materiais p~ 

ra troquêis disponiveis na êpoca, verificando algumas proprie . -
dades, inclusive a dureza superficial. Os gessos pedra melho 

rados foram manipulados com ãgua e com soluções endurecedoras 

(Gypsum Hardener e Stalite). Os modelos obtidos da manipul~ 

çao com ãgua, foram divididos em duas séries: na primeira, 

apõs 3 horas da separação dos moldes, foram imersos _em solu 

ção endurecedora de poliestireno a lO% em acetato de amila por 

10 segundos, enquanto os modelos da outra série foram imersos 

em solução de poliestire~o por 2 minutos. Os testes de dureza 

superficial foram realizados sobre corpos de prova cilindricos, 

de 12 mm por 18 mm, preparados e armazenados por .24 horas. P!, 

ra o teste foi utilizada a superficie plana do corpo de prova 

que tomou presa em contacto com o molde de sil icona. ·os ge~ 

sos foram misturados mecanicamente, vazados sob vibração sua 

ve e os modelos foram separados das moldagens 30 minutos apos 

o inicio da mistura. Os numeras mE!dios de dureza Brinell e 

Knoop obtidos mostraram que a solução endurecedora Gypsum 

Hardener aumentou a dureza do gesso pedra ate certo grau. p~ 

rem a solução Stalite não produziu alterações, o mesmo acont! 

cendo com a imersão dos modelos em solução de poliestireno. 



-18-

Para verificar a cristalização do gesso na su 

perflcie, VIEIRA & ARAVJo56 • em 196?, realizaram um trabalho 

utilizando a microscopia por episcopia em campo escuro. Os au 

tores obtinham uma pellcula uniforme e· lisa de material de 

moldagem (silicona e mercaptana), fazendo-a polimerizar con 

trauma placa de vidro polido; apôs a polimerização, separava 

-se o material de moldagem da lâmina de vidro e sobre sua su 

perflcie plana e lisa vertia-se, com cuidado, uma mistura .de 

gesso/ãgua (relação A/P 0,32); Logo apõs a presa final do ge~ 

so, separou-se o mesmo da pelicula de material de moldagem, e 

a superficie era observada e fotografada ao microscõpio. As 

observações foram feitas logo apõs o tempo de presa, no mame~ 

to em que se verificava o tempo de hidratação,.e apõs 30, 60 

e 120 minutos. A observação das fotografias pelos autores in 

dicou que o aspecto cristalino da superflcie varia sempre e 

esta variação não se faz de modo uniforme, exigindo focaliza 

çoes cuidadosas, devido a certas areas que ''cres.cem mais'' no 

sentido vertical. Estas ireas são zonas esbranqui-çadas, onde 

houve maior desenv(rlvimento espacial da cristalização (talvez 

zonas de maior concentração de cristais). 

Como o gesso é um material usado em muitos pr~ 

cedimentos odontolõgicos, HOLLEMBACK & SMITH20 , em 1967, rea 

1izaram um trabalho onde testaram 18 marcas comerciais de ge~ 

so _pedra e gesso pedra melhorado quanto i relação igua/pÕ, e! 

pansao de presa normal, expansão de presa higroscõpica, resi~ 

têncía ã compressão e tempo de presa. Fizeram uma comparaçao 
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entre os materiais que foram cuidadosamente manipulados e ma 

teriats manipulados sem os cuidados necessãrios e notaram que 

as propriedades foram bem inferiores para aqueles materiais em 

que não se obedeceu as devidas instruções. Portanto, recomen 

dam todos os cuidados para se obter do material as suas melho 

res propriedades. Interessante observação foi feita com rela 

çao ao custo dos gessos onde observaram que os materiais mais 

caros não foram os que apresentaram as melhores propriedades. 

' 3 4 . 
NEWMAN & WILLIAMS , em 1969, f1zeram uma ava 

liação dos materiais para troquéis mais utilizados e discuti 

ram sua compatibilidade com os materiais de moldagem. De acor 

do com os autores, o gesso satisfez a maior·.ia das -exigências 

para material de modelo ideal e pode ser usado com a maioria 

dos materiais de moldagem. 

ALDEN JR. 1 , em 19?0," realizou uma investigação a 

fim de avaliar os efeitos de quatro difer.entes materiais: uma 

resina epõxica poliamida, um plãstico polivinllico, um polime 

til metacrilato, e uma solução penetrante de sabão, sobre al 

gumas propriedades .. de gesso Paris. As propriedades avaliadas 

foram: a dureza superficial, resistência ã compressão, -e re 

sistência ã penetração de umidade (permeabilidade ã ãgua). En 

tre·suas conclusões~ destacamos: 1) a resina epõxica poliam! 

da testada aumentou a dureza superficial, a resistência ã com 

pressao, e a resistência ã permeabilidade a ãgua do gesso Pa 

ris endurecido. 2) o polimetil metacrilato testado aumentou a 
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dureza superficial, porem, nao afetou a resistência ã compre~ 

sao ou permeabilidade ã ãgua. 3} o plãstico polivin11ico tes 

tado diminuiu significantemente a dureza superficial, aumen 

tou a permeabilidade ã ãgua~ e não afetou a resistência a com 

pressao. 4) a suspensão coloidal comercial de sabão diminuiu 

a dureza superficial e não afetou nem a resistência a compre~ 

são e nem a permeabilidade a agua. 

Preocupado com o problema de que. nos laborat~ 

rios protéticos, numerosos tro'quéis para a construção de co 

roas e pontes são confeccionados com gesso pedra e que a bai 

xa resistência ã fratura e ã abrasão são ~esvantagens no seu 

uso, MAson 30 , em 1970, desenvolveu uma técnica para tornar e~ 

tes troquêis mais duros e mais resistentes atrav€s da impregn~ 

çao dos mesmos com uma pasta fluida de resina acrllica. De 

acordo com o autor, a cobertura de resina, adequadamente apl~ 

cada, darã como resultado uma superficie e sub-superflcie de 

gesso pedra com os interstlcios entre os cristais, preench..:!_ 

dos, o que endurece e reforça as margens do troquel. Esta t~c 

nica e indicada .Para troquéis com margens agudas e troquéis 

para coroas de jaqueta de porcelana, sobre os quais o metal e 
brunido. 

29 MARTIN e aols. , em 19?0, realizaram um estu 

do com finalidade ortodôntica, a fim de encontrar um material 

que pudesse melhorar a dureza superficial de modelos de estu 

do de gesso comum e sua resistência ao impacto, bem como se 
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lar a superf1cie contra manchamentos e melhorar a aparência 

do modelo. Usaram vãrias preparações: emulsão de vinil em dis 
' ' 

persao aquosa (Plasterlac), ãcido graxa sulfonado (Modelgloss), 

verniz copal, "Sprays•• de poliuretano e acrilico, e um prod~ 

to acr11ico ativado quimicamente (Acryloid). O material deve 

ria ser de fácil aplicação, barato, durãvel e não obscurecer 

os finos detalhes do modelo. Os corpos de prova de gesso c~ 

mum, gesso pedra e gesso pedra melhorado foram preparados cui 

dadosamente a fim de e1 iminar varíãveis indesejãveis. Em vis 

ta das propriedades dos produtos de gypsita melhorarem ã medi 

- -da que o excesso de agua e perdido para a atmosfera, os corpos 

de prova foram armazenados por duas semanas, periodo de tempo 

apõs o qual o peso dos corpos de prova foi considerado cons 

tante e deduziu-se que todo o excesso de ãgua tinha evaporado. 

Foi feito um teste de resistência ao riscamento a fim de tes 

tar a dureza superficial· dos modelos tratados. A superficie 

de cada corpo de ,prova foi riscada com um riscador duro de aço 

com um cone de ângulo de 120° e sob carga de 50 g. A largura 

do ~isco foi medida em cinco lugares diferentes por meio de 

um microscõpio. A maior resistência foi obtida pela imersão 

~os modelos em uma solução de acrilico, porém o método mais 

fácil. e provavelmente o mais conveniente para a prãtica 9! 

ral foi o uso do "spray'' de acrilico. 

ASGAR 4 , em 19?1, fez uma anãl i se de vãrios ma 

teriais de moldagem (desde o hidrocolõide reversivel que com~ 

çou a ser usado em 1925. o hidrocolÕide irreverslvel, inicia 
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do logo apos a 2~ Guerra Mundial, e os polissulfetos e silico 

nas a partir de 1950) e materiais de modelo. A seleçio do ma 

terial de modelo depende do material de moldagem e da finali 

dade a que ·se propõe. Para os hidroco1Õides -reversiveis e ir 

reversiveís podem ser usados os gessos, e para os po1issu1f! 

tos e siliconas, entretanto, al~m dos gessos-, pode tamb~m ser 

usada a metalização. A dureza e lisura superficial de um mode 

lo são fatores importantes na obtenção de restaurações metã_lj_ 

cas fundidas bem adaptadas. Entre todos os tipos, o gesso p~ 

dra melhorado e o que dã maior precisão, lisura e dureza su 

perficial. 

FINGER & LOCKOWANDT15 , em 19?1, estudaram a du 

reza superficial de vãrios materiais para modelos, usando o 

teste de microdureza knoop. Determinaram tambêm a influência 

na dureza do gesso pedra melhorado·quando em contacto com di 

ferentes materiais de-moldagem. Quando a relação ãgua/pÕ foi 

aumeotada, a dureza superficial dos gessos pedra melhorados 

investigados foi significantemente reduzida. A. dureza superfj_ 

cial destes gessos foi aumentada rapidamente nas primeiras 6 

horas; depois, o aumento foi menor. A dureza superficial dos 

gessos foi reduzida levemente quando em contacto com os mate 

riais de moldagem polissulfetos, as siliconas reduziram-na em 

50%, enquanto o hidrocolõide reverslvel- reduziu em mais de 

65%, quando comparada com a dureza dos gessos em contacto com 

o vidro. A dureza dos gessos não foi aumentada com o tratamen 

'to i 50°C durante 48 horas. 
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ESHLEMAN
14

, em 1971, realizou uma pesquisa com 

o objetivo de determinar o efeito da resina acr11ica sobre as 

propriedades físicas de troquéis de gesso pedra tratados de 

maneira descrita por MASON30 c(l970), Os resultados deste estu 

do indicam que existe alguma perda de precisão do troquel, mas 

a melhoria da dureza superficial torna a técnica utilizãvel. 

Qualquer procedimento restaurador que submeta o troquel a uma 

manipulação mais rude, tal como a construção de coroas de j~ 

queta de porcelana, poderia ser efetuado com maior segurança 

sObre um troquel impregnado com resina do que sobre um troque1 

não tratado. 

Preocupados com a baixa resistência superf! 

cial dos gessos para troquéis, JOHANSSON e ools. 22 , em 1975 , 

realizaram uma pesquisa cujo objetivo, entre outros, foi 

estudar a influência sobre a dureza superficial do gesso 

pedra para troquel de dois agentes de mistura para o gesso • 
quatro materiais de moldagem e três métodos de lubrificação. 

O gesso pedra para troquel utilizado foi o 11 Velmix Stone 11 e 

os dois agentes de mistura foram: ãgua destilada e solução en 

durecedora (Gypsum Hardener) na relação A/P de 0,22. Os cor 

pos de prova foram confeccionados com o gesso tomando presa 

sobre uma superficie de vidro e sobre quatro materiais de mal 

dagens: hidroco1Õide reversivel~ poliéter, polissulfeto e si 

li.cona, e armazenados ã atmosfera ambiente durante um mês. Os 

três métodos de lubrificação foram: Õleo mineral, lubrifican 

te hidra-solúvel, e associação do Õleo mineral e lubri 
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ficante hidra-solúvel. Os autores realizaram também um estudo 

comparativo entre os testes de dureza superficial Brinell 

Vickers e Knoop e verificaram que o mitodo de teste Knoop .foi 

o menos adequado. Comparado com o vidro, os materiais de agar 

redu -agar, poliéter e silicona produziram uma significante 

çao da dureza superficial, para o gesso pedra misturado com 

ãgua. O liquido endurecedor utilizado· na preparação dos gessos 

produziu superflcies de gesso mais duras com todos os materiais 

de moldagem e os métodos de lubrificação empregados. Todos os 

métodos de lubrificação empregados diminuiram a dureza supe! 

ficial dos gessos. A dimensão dos troquéis de gesso pedra nao 

foi afetada pelo endurecedor de gesso e/ou lubrificação. Os 

melhores resultados obtidos foram aqueles de~orrentes da uti 

lizaçio do llquido endurecedor para _a preparação dos gessos e 

posterior aplicação combinada de Õleo ·mineral seguido pelo lu 

brificante hidro-solfivel. 

STACKHOUSE 52 , em 19?5~ fez um estudo da preci 

sao de 14 materiaiS elãsticos representativos daqueles fre 

q~entemente usados em Odontologia. Suas conclusões foram as 

seguintes: 1) o método de teste de laboratõrio escolhido foi 

eficiente para mostrar a falta de precisão dos materiais de 

moldagem; 2) somente dois dos elastômeros não estavam de acor 

do com a Especificação nQ 19 da ADA referente ao tempo de mis 

tura, tempo de trabalho e consistência; 3) o material poli! 

ter comparou-se favoravelmente a outros em tempo de mistura , 

tempo de trabalho e consistência; 4) quando vazados em 30 mi 
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nutos, nao havia diferenças significantes de precisão entre 

todos os elastõme~os testados; 5} modelos que foram vazados em 

hidrocolÕide imediatamente apõs a moldagem diferiram signifl 

cantanente dos outros materiais que foram vazados em 30 minu 

tas; 6) em geral~ o segundo e terceiro vazamento de modelos 

obtidos das mercaptanas e siliconas eram significantemente dl 
ferentes do primeiro; 7) no final de um periodo de 24 horas , 

as si1iconas haviam se alterado mais rapidamente do que as 

mercaptanas, e dentro de cada_ tipo, as marcas individuais varia 

ram.; 8) o po1fe!ter foi o material mais estãvel de todost pois 

nenhuma diferença significante foi encontrada entre os quatro 

vazamentos de modelos durante o periodo de 24 ho~as. 

Em 1976, KAISER & NICHOLLS 26 , fizeram um estu 

do com a finalidade de: 1) determinar a distorção e dureza su 

perficia1 de modelos de gesso produzidos através de uma têcni 

ca de vazamento simples e duplo; 2) determinar a distorção e 

dureza superficial de modelos feitos com gesso pedra melhora 

do misturado com ãgua destilada e com solução de sulfato de 

cãlcio supersaturada; 3) determinar a distorção de 

obtidos de-mo~dagens onde variaram as espessuras do 

modelos 

hidroco 

1Õide irreverslvel. Entre outras conclusões verificaram que a 

técnica de vazamento duplo produziu corpos de prova que tinh~ 

valores de dureza superficial significantemente maiores do que 

aqueles corpos de prova produzidos pela técnica de vazamento 

simples. Os corpos de prova feitos com ãgua supersaturada fo 

ram significantemente mais duros do que aqueles feitos com 
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agua destilada quando foi usada a ticnica de vazamento simples. 

Analisando a influ~ncia das condiç~es de u~id! 

de (i6, 61 e 31% de UR) nas alterações dimensionais de alguns 

elastõmeros, BELL e 5 cols. , em 1976, verificaram que todos os 

materiais testados mostraram aumento de peso e expansao cor 

respondente quando armazenados em ambiente de 96% de U~R. e 

que para cada material existe um meio ideal de armazenagem on 

de as alterações dimensionais serao menores. 

As observações na Faculdade de Odontologia de 

Georgia (U.S.A.) indicavam que certos mat~riais de moldagem 

pareciam fornecer modelos que continham mais bolhas de ar re 

tidas do que,aparentemente,outros. Em vista disto~ LORREN e 

cols. 27 , em 1976, fizeram uma investigação para determinar o 

ângulo de contacto entre o gesso pedra e os materiais de mal 

dagem de silicona,~polissulfeto, poliiter e hidroco15ides. Es 

te estudo demonstrou que existem diferenças nos ângulos de co~ 

tacto entre corpos de prova de gesso pedra vazado contra, va 

rios tipos de materiais moldagem. Os materiais de moldagem de 

silicona produziram corpos de prova com maiores ângulos de 

contacto e também produziram modelos com nUmero maior de bo 

lhas de ar quando o gesso pedra foi misturado na proporçao 

A/P normalmente usada nas situações clinicas. Os ângulos de 

contacto produzidos com polissulfetos foram intermediãrios 

ãqueles de material de silicona e poliêter. Dentre os elastô 

meros. os materiais de poliêter produziram corpos de prova 

' 
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com os menores ângulos de contacto e o menor numero de bolhas. 

Os hidroco1Õides apresentaram os menores ângulos de contacto 

de todos as materiais de moldagem. Os dados obtidos parecem 

correlacionar-se com as observaç~es obtidas no uso clinico des 

tes materiais. Devido ãs caracteristicas não umedecedoras (al 

to ângulo de contacto) entre gesso pedra e os materiais de 

moldagem de silicona~ existe maior probabilidade de ocorren 

cia de bolhas de ar em modelos produzidos de silicona que em 

modelos de polissulfetos e poliéter. 

J$RGENSEN & ASMUSSEN 25 , em 19?9, fizer~ um tra 

balho onde puderam medir o ângulo de contacto formado entre o 

gesso e os elastâmeros. Os.elastômeros repelem a mistura de 

gesso que. desta forma, não umedece muito bem as superficies 

de materiais ã base de polissulfeto e siliconas fazendo com 

que bol·has de ar fiquem retidas na superfTcie do material de 

modelo. Os autores utilizaram vãrios .materiais de moldagem co 

mo Thiokol~ Coeflex regular~ President e Impregum~ e como ma 

terial de modelo o gesso pedra. Entre eles~ o President foi o 

que deu o maior ângulo de contacto~ demonstrando maior rep~ 

" 1ência pela mistura- de gesso e~ consequentemente, maior prob~ 

bilidade de ocorrência de bolhas de ar. 

NDRLING & REISBICK55 , em 1979. concluTram que 

a incorporação de certos "agentes de superfTcies'' nao 

i~ntcos nos elast~meros aumenta a sua capacidade de umede 

" cimento.pelos gessos e resulta •. consequentemente. em menor 
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aprisionamento de bolhas de ar nos modelos. A escolha do 

''agente de superficie" mais eficiente i critica e difere, nao 

somente entre os tipos de elastômeros, mas tambêm entre as 

marcas de um ~nico tipo. O efeito ben~fico do agente adequado 

não e reduzido pela lavagem do molde antes do vazamento. 

Os gessos oferecem numerosas vantagens como m~ 

teriais para modelos e troquêis; eles são precisos, estáveis 

dimensionalmente e de utilização prãtica e fâcil, porêm, as 

propriedades mecânicas, como a resistincia, dureza superficial 

e resistência ã abrasão podem apresentar deficiências. Com a 

finalidade de melhorar as propriedades destes materiais, SANAD 

44 
e cols. , em 1980, realizaram uma pesquisa .utilizando uma 

técnica de impregnação dos modelos de gesso com uma resina 

epõxica. Para este estudo usaram o gesso pedra e o gesso c~ 

mum na relação A/P de 0,30 e 0~50~ respectivamente. A resina 

epõxica foi o 11 Araldite". Os corpos de prova para os testes 

sob condições secas~ foram secos atê peso constante. Os corpos 

de prova úmidos foram colocados em um umidificador com umida 

de relativa de 100% durante 24 horas. Foram testados três me 

todos de aplicação da resina epõxica~ porem o melhor método 

foi o de embeber o gesso na solução de resina epõxica por 24 

horas~ seguida de aquecimento em estufa ã 37°C por mais 24 ho 

ras. Os autores verificaram que o gesso pedra endurecido a se 

co, teve melhoradas,suas propriedades. inclusive a dureza 

mesmo considerando-se que a resina epOxica e mais mole que o 

gesso pedra endurecido e seco. Observaram que o gesso pedra 



-2 9-

úmido tratado apresentou melhores propriedades do que o gesso 

pedra seco não tratado. O gesso comum seco também teve suas 

propriedades melhoradas; entretanto, com gesso comum úmido, a 

solução de resina epõxica não penetrou completamente na estru 

tura porosa por causa da presença considerável de ãgua na es 

trutura. Apesar disso, o gesso comum úmido tratado com resina 

apresentou melhores propriedades do que o gesso comum seco e 

não trata do. 

A. d 43 1n a em 1980, SANAD e ooZ.s. estudaram o efei 

to de três soluções comerciais de selantes de modelos sobre 

algumas propriedades do gesso comum e do gesso pedra, Úmidos 

e secos. As soluções selantes utilizadas foram: 1) 11 fvfodelg1oss 11
, 

um ãcido graxa sultanado; 2) 11 Allen Plaster Model Polishing 

Solution", de composição desconhecida, fornecida para utiliz~ 

ção com modelos ortod6nticos, e 3) ''Kenace'', uma resina acri 

lica ativada quimicamente, dissolvida em tolueno. Os corpos 

de prova permaneceram nas condições ambientes por 24 horas, e 

foram, em seguida, secos ã temperatura de 37°C, ate se canse 

guir peso constante, antes da imersão nas soluções selantes , 

enquanto os corpos de prova Ümidos foram imersos nas soluções 

se1antes 90 minutos apõs o inicio da mistura. A embebição dos 

corpos de prova, tanto secos como ümidos, nas soluções selan 

tes foi de acordo com as instruções dos fabricantes. Poste 

riormente todos os corpos de prova foram secos até se canse 

guír peso constante. Os testes de dureza foram aval i adas de 

dois modos: para alguns materiais, a mãquina "Instron", e p~ 
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ra os corpos de prova de gesso comum que foram muito moles p~ 

ra a técnica anterior, a dureza "Rockwe11". Os autores conclui 

ram que, em termos de aplicação pritica, o "Model Gloss•• e o 

'
1 Al1en Model Plaster Polishing Solution•• podem ser usados P! 

ra melhorar a resist~ncia i abrasão e a dureza superficial dos 

gessos Paris e pedra secos; entretanto, estes produtos nao me 

lhoraram a resistência. Jã, o 11 Kenace 11 pode melhorar a resís 

tência a abrasão e resistência dos gessos comum e pedra seco~ 

porem, nao melhora a dureza superficial, porque a resina acri 

lica não ~um material muito duro. Acredita-se que o ''Kenace" 

foi repelido pela ãgua do-gesso endurecido Ümido. Por isso 

o material repelido formou uma camada superficial de resina 

acrllica, provocando um aumento no tamanho dos corpos de pr~ 

v a. 

No mesmo ano, FUKUI e cols. 16 , investigaram 

quatro produtos utilizados para melhorar a dureza superficial~ 

a topografia superficial, a resistência ã abrasão dos troquéis 

de gesso pedra, além de medir a espessura da pellcula formada 

Foram testados quatro endurecedores superficiais de troquéis: 

1} 11 Eastman 910 cyanoacrylate adhesive 11
, 2) 11 Super Glue cyano_! 

crylate", 3) "Krazy glue" e 4) 11 Stone di e and Plaster Hardener 1~ 

O gesso pedra utilizado foi o 11 Super Die 11
• Os resultados obti 

dos nos testes de dureza indicaram que a aplicação de cianoa 

crilatos produziu um moderado endurecimento das superfícies 

dos troqu'êis quando a espessura da pelicula foi pequena. A 

aplicação de películas espessas resultou em pequeno ou nenhum 
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endurecimento da superfície, uma vez que a medição da dureza 

sobre uma pelicula de 10 micrõmetros e essencialmente feita 

em resina pura. As resinas de cianoacrilatos e os endurecedo 

res resinosos de troquêis melhoraram a dureza superficial e 

resistência ã abrasão dos troquêis de gesso pedra. 

BRABANTe aoZs~ 7 , em 1980, realizaram um pe~ 

quisa onde puderam avaliar e comparar o comportamento de tre 

ze tipos de gesso pedra e gesso pedra melhorado em relação a 

dureza Brinell, resistência ã abrasão, resistência a fratura 

e expansão linear. Os autores tambêm fizeram simultaneamente 

uma comparação entre os métodos de preparo manual, mecânico 

sob vacuo e utilizando um llquido endurecedor. Obtiveram os 

seguintes resultados: 1) o método manual sob vibração foi o 

que ofereceu resultados mais constantes e bem melhores no con 

junto. Necessita menos equipamento e ê facilmente aplicãve1 no 

consultõrio; 2) o método mecânico sob vãcuo não contribuiu em 

nada, sendo ainda mais dispendioso; 3) a utilização de um li 

quido endurecedor no lugar da ãgua piorou as propriedades. 

YEH e coZa. 58 , em 1980, propuseram-se de ter 

minar as propriedades e as caracteristicas viscoelãsticas de 

três marcas comerciais de siliconas palimerizãveis por adição 

(Reprosil, Presidente, Reflect). Os autores conc1ulram que e~ 

tes materiais têm pequena alteração dimensional de polimeriza 

ção, bom escoamento, bom tempo de trabalho, e são moderadame~ 

te rlgidos ã retirada da boca, com alta resistência ã ruptura. 
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45 Em 1981, SANDIG & MANN estudaram a microdure 

za Vickers e alteração dimensional de quatro tipos de mate 

riais para modelo. Pelos resultados obtidos verificaram .que 

hã um aumento na dureza nas primeiras três horas, e, por este 

motivo, o modelo deve ser armazenado por esse tempo antes de 

qualquer manipulação. Comparado com o efeito do contacto com 

o vidro, a influência do material de moldagem silicona na du 

reza dos materiais de modelo testados não foi relevante. Obser 

varam também que gessos especiais têm maior dureza e menor ex 

pansão de presa linear. 

Em, 1982, RETTONDINI 41 , estudou a resistência 

a compressao e a dureza superficial de um ge~so pedra nacio 

nal relacionado ã perda de ãgua e em função de três diferen 

tes condições de armazenagem: l) temperatura de 23~ 2°C e umi 

dade relativa de 50~ 10% por per1odos de tempo de 6, 12 e 24 

horas; 2) estufa a 50~ 2°C, por per1odos de tempo de 6, 12 e 

24 horas; 3) a associação da condição de armazenagem 1 por p~ 

ríodos de 1, 6 a 12 horas, com a condição de armazenagem 2 p~ 

r1odos de 5, 6 e 12 horas respectivamente, obtendo perlodos 

totais de 6, 12 e 24 horas. Como condição de armazenagem con 

trole utilizou a condição proposta pela Especificação nQ 25 

da ADA para a resistência ã compressão do gesso. Para a deter 

minação da dureza superficial usou o ensaio de microdureza 

Vickers e para melhor visualização das penetrações foi utili 

zado o sombreamento dessa superf1cie por meio.:de uma ponta de 

grafite nQ 2. Pelos resultados obtidos, entre outros, o autor 
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concluiu que os maiores valores de resistência ã compressão , 

dureza superficial e perda de igua foram obtidos na condiçio 

de armazenagem nQ 3. Em qualquer das condições de armazenagem 

estudadas, os valores da perda de ãgua, resistência ã compre~ 

são e dureza superficial foram maiores que os da condição con 

trole. 

GULKER19 ~ em 1983, fez uma avaliação sobre al 

guns materiais modernos para moldagem e verificou que, desde 

que seja usado corretamente, qualquer material pode dar exce 

lentes resultados. Entretanto, para as siliconas polimerizadas 

por adição, recomenda que o vazamento do gesso seja feito apõs 

uma hora para permitir a liberação do hidrogênio desprendido 

durante a reação. 

A qualidade dos modelos de gesso produzida p~ 

los diferentes materiais de moldagem tem sido objeto de muitos 

estudos e dentre eles destacamos o de WIKTORSSON &. FEDER 57 , 

que em 1983 analisaram quatro diferentes tipos, de gesso que 

tomaram presa em contacto com diferentes materiais de molda 

gens. Verificaram que as diferenças foram pequenas com rela 

çao a dureza, alteração dimensional, reprodução de detalhes ; 

e maiores com relação ã rugosidade superficial. 

PHILLIPS 39 , em 1984, relata que quando os mate 

riais ã base de borracha são usados adequadamente, a superfl 

cie do gesso pedra deverã ser lisa e dura, pois, contrariamen 
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te aos hid~ocolÕides pa~a moldagens, nao afetam a.dureza da 

superficie do· gesso pedra e que, a dureza superficial dos ge! 

sos aumenta mais rapidamente apõs a presa do que a resistên 

cia ã compressão, devido ã secagem mais rãpida da superflcie, 

em comparaçao com o interior do modelo. 

Em, 1984, EAMES & LITVAK13 fizeram um estudo 

comparativo de algumas propriedades de um hidrocolõide rever 

slvel (Surgident), um hidrocolÕide irreverslvel (Jeltrate) e 

um hidrocolÕide irreverslvel/silicona (Ultrafine} pesada e 1e 

ve sob a forma de pasta/catalizador. Chegaram -a conclusão 

que o Ultrafine não vai substituir os elastomeros que são. mais 

resistentes, por~m, poderia substituir os hictroFolÕides, pois 

os testes clínicos demonstraram melhores propriedades. 



3. PROPOSIÇÃO 
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3- PROPOSIÇÃO 

A literatura consultada evidencia existir mar 

cante influência dos materiais de moldagem sobre as propried~ 

des dos gessos. Como alguns .. aspectos não nos pareceram perfe! 

tamente claros e definidos, decidimos estudar a Dureza de dois 

tipos de gesso: Tipo III (gesso pedra) e Tipo IV (gesso pedra 

melhorado), bem como a influência do contacto com três tipos 

de materiais de moldagem: si1icona po1imerizada por condens~ 

çao, po1issu1feto e silicona polimerizada por adição. 

Como parâmetro para comparação sera utilizado 

o gesso tomando presa em contacto com uma superficie de vidro. 
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4- MATERIAIS E MÉTODOS 

Para a realização deste trabalho foram selecio 

nados dois tipos de gesso e três tipos de materiais de molda 

gem especificados no Quadro I, a seguir: 

QUADRO I -MATERIAIS UTILIZADOS 

MATERIAIS 

GESSOS 

MATERIAIS 
DE 

MOLDAGEM 

MARCA COMERCIAL 

SOLI-ROCH HERODENT 

Gesso Pedra (Tipo III) 

VEL-~!IX 

Gesso Pedra Melhorado (Tipo IV) 

XANTOPREN 

Silicona pol imerizada 'POr con 
densação 

PERMLASTIC 

Pol issulfeto 

PROVI L 
Silicona pol imeri zada por adi 
çao 

FABRICANTE 

Vigodent S/A 

Sybron/ Kerr 

Bayer Dental 

Sybron/ Kerr 

Bayer Dental 

Todos os materiais utilizados no experimento 

foram adquiridos em casas comerciais~ nas quantidades necessa 

rias, homogeneizados e armazenados conforme instrução dos fa 

bricantes, até o momento da utilização. 

Toda a pesquisa foi desenvolvida em ambiente 

com temperatura (23! 2°C) e umidade relativa do ar (so! 10% ) 

controladas, de acordo com a especificação nQ 25 da ADA
3

• 
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4.1- OBTENÇÃO DOS CORPOS DE PROVA 

Os corpos de prova foram obtidos em uma matriz 

metãlica de latão, bipartida longitudinalmente, ·apresentando 

diâmetro interno de 2 cm e altura de 4 cm. Dois cilindros de 

aço inoxidãvel, perfazendo 2,5 cm de altura, com uma superfi. 

cie polida, foram adaptados internamente na matriz, de modo a 

prover. espaço interno de 1,5 . cm de altura. O conjunto, manti 

do em posição com uma abraçadeira, foi fixado com cera utili 

da d e , a um a . p 1 a c a d e v i d r o d e ·5 x 5 . cm ( F i g . 1 ) . 

Fig. 1 -Matriz utilizada 

A - Matriz bi-partida 
B- Cilindros de ' aço 
·C Abraçadeira 
D - Placa de vidro 
E - Conjunto montado 

Os corpos de prova foram confeccionados 
11 -

cendo-se a sequ~ncia estabelecida po~ sorteio aleatorio. 

O material de moldagem foi proporcionado seguin 

do-se a orfentação do fabricante, em quantidade suficiente P! 
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ra o preenchimento, com ligeiro excesso , do espaço existente 

na matriz (Fig. 2). 

fig. 2 - Espaço para o material 

de mo 1 d agem 

A espatulação- foi executada sob re bloco de P2_ 

pel apropriado , que acompanha o produto, durante o tempo de 

terminado pelo fabricante, com espãtula n9 36, obtendo-se co 

loração uniforme e homogênea .em . todos os materiais 2 . O pree~ 

chimento da matriz .foi feito com a mesma espitula, colocando 

-se o material de moldagem em contacto com a superficie poli 

da do cilindro:.de aço cuidadosamente, em pequenas porções, a 

fim de reduzir a incorporação de bolhas de ar. Para a unifor 

mi z a ç ã o da p r e s sã o d u r a n te a 11 m o 1 da g em 11 
, um a 2? p 1 a.c a de v i 

dro de -5 x 5 cm foi assentada sobre o mater i al contido na ma 

triz e um peso de 100 gramas , colocado sobre ela (Fig. 3). 



Fig. 3 - Matriz e peso sobre o 

material de moldagem 

Apõs a polimerização do material 
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(aproximad2_ 

mente 10 minutos do i nicio da espatu l ação) , a matriz foi aber 

ta (Fig. 4) e os cilindros de aço retirados permanecendo ' na 

matriz apenas o material de moldagem (Fig. 5). 

Fig. 4 - Matriz aberta Fig. 5 - Matriz e material de 

moldagem polimerizado 

Com a remoçao dos cilindros e a remontagem da 

matriz, foi obtido um espaço interno de 2,5 cm de altura por 
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2 cm de diâmetro a ser preenchido com o gesso que, desta for 

ma, tomarã presa em contacto com a superficie lisa do material 

de moldagem que polimerizou em contacto com a superfície P9li 

da do cilindro de aço (Fig. 5). 

O espaço interno remanescente da matriz metãli 

ca-foi lubrificada com vaselina pastosa e a matriz fixada a 

placa de vidro, com cera utilidade, de modo que a extremidade 

aberta ficasse voltada para cima. 

Para a obtenção dos corpos de prova de gesso , 

foi utilizada a relação A/P de 0,30 para o gesso pedra (tipo 

III), e 0,22 para o gesso pedra melhorado (tipo IV). Os 40 

gramas de gesso necessãrios ao total preenchimento da matriz, 

com ligeiro excesso, foram pesados em balança. M~RTE sensivel 

a 0,1 grama e a·agua destilada medida em proveta de vidro com 

capacidade para 30 ml e graduada em 0,5 ml. 

A ãgua foi colocada no gral de borracha. efe 

tuou-se o afloramento do gesso durante 10 segundos e apõs 20 

·segundos de embebição procedeu-se a espatulação por 1 minuto 

ã velocidade de 120 rotações, com espãtula de aço inoxidãveJ 

de lâmina rigida. 

Terminada a espatulação, a massa foi vibrada 

durante 10 segundos e, sempre sob vibração, preencheu-se~ em 

pequenas porçoes e com ligeiro excesso, todo o espaço interno 

da matr.iz. A seguir, outra placa de vidro foi assentada.sobre 

a matriz e novamente um peso de 100 gramas foi mantido sobie 

a conjunto. 

Apõs 30 minutos do inicio da mistura ãgua/ge~ 
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so, o corpo de prova com 2,5 cm de comprimento e 2 cm de diâ 

metro foi libertado da matriz (Fig. 6) e deixado sobre a mes.a 

d e t r a b a l h o , n a s c o n d i ç õ e s a m b i e n t e s j ã m e n c i o n a d as , por ma i s 

30 minutos, com a superficie que tomou presa em contacto com 

o material de moldagem voltada para cima . A seguir, com l ho 

ra de idade, foi então transferido para uma estufa a 50~ 2°c 
onde permaneceu por 5 horas 41 . 

Fig. 6- Liberação do corpo 

de prova de gesso 

Para a avaliação de passiveis efeitos dos mate 

riais de moldagem na dureza dos gessos, foram introduzidos na 

pesquisa, corpos de prova controle de gessos que tomaram pr~ 

sa em contacto com uma placa de vidro. 

A matriz bipartida, lubrificada internamente , 

foi fixada ã placa de vidro e o. gesso preparado e vazado da 

man~ira jã descrita, preenchendo pouco mais de 2,5 cm da ma 

triz. Para se assegur-ar que os corpos de prova controle tives 

sem as mesmas dimensões dos demais, um cilindro de aço foi in 

traduzido na matriz e pressionad~ sobre o gesso at~ as marcas 
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de referência existentes . Apõs 30 minutos o corpo de prova de 

gesso foi liberado da matriz (F.ig. 7) e submetido ao mesmo tra . . 

tamento dos demais, com a superfície que tomou . presa em con 

tacto com a placa de vidro voltada para cima. 

Fig. 7 - Corpo de prova controle 

4.2- DETERM INAÇAO DA DUREZA 

- + o Apos a armazenagem em estufa a 50- 2 C, a su 

perfície do corpo de prova que tomou presa em contacto com o 

material de moldagem, ou com a placa de .vidro nos corpos de pr~ 

va controle, foi dividida, com grafite, em quadrantes (Fig. 8). 

Como a superfície do gesso, apesar de ser pl~ 

na e lisa, nao e brilhante e nem pode ser· pol .ida, existe alg~ 

ma dificuldade na visualização da marca feita pelo aparelho 

de medição. Assim sendo, e depois de muitas tentativas, deci 

diu-se empregar a metodologia preconizada por RETTONDINI
41 

que consiste no sombreamento da superfície com uma ponta de 

grafite n Q 2 (Fig . 8) . 



Fi g . 8 - Di v i sã o em q u a d r a n te s e 
sombreamento da super(!_ 
cie do 'corpo de prova 
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Para a determinação da dureza, foi utilizado o 

aparelho Micro Testor Wolpert equipado com diamante Vickers , 

-tempo de marcaçao de 30 segu ndos e carga de 40 ~ramas para o 

gesso pedra (tipo III) e 50 gramas para o gesso pedra melhora 

do (tipo IV) (Fig. 9). 

Fig. 9 - Apare l ho Micro Testar Wolpert 
. . . . 

para dureza com um corpo de 
prova em posição 
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Como a superficie do gesso e estruturalmente 

heterogênea, dependendo da região onde foi realizada a pen! 

tração do diamante, a marca resultante, um quadrado escuro. 

apresentou-se, ãs vezes, bem nitida, freqÜentemente pouco nl 

tida e outras vezes sem nenhuma nitidez. As impressões não vi 

s1veis foram desprezadas e realizadas tantas penetrações qua~ 

tas necessãrias para se obter três impressões ou marcas mens~ 

riveis em cada quadrante, perfazendo doze em cada corpo de 

prova (Fig. 10). 

• • • • •• 

.. . .. . .. 

Fig. 10 - Esquema da superficie do 
corpo de prova do gesso 

com as doze marcas de P! 
netração 

A seguir, as medidas das dtagonais da impre! 

sao, obtidas em micrômetros, foram convertidas para nUmero de 

dureza Vickers (VHN) utilizando-se tabela prõpria que acomp~ 

nha o aparelho e que é variãvel em função da carga empregada. 

Quando o comprimento da diagonal não se encon 
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trava na tabela utilizada~ aplicou-se a seguinte fÕrmu1a: 

VHN. = P. 1,8544 

d2 

onde: VHN. = numero de dureza Vickers (kgf/mm 2 ) 

P. = carga aplicada em gramas 

.d. = diagonal em milímetros 

Os resultados obtidos~ encontram-se na Tabela 

1, do capitulo Resultados e Discussão. 

4.3- PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL ESTATÍSTICO 

Os objetivos ·definidos nesse trabalho, serao 

analisados através do Modelo Estatístico de Anã1ise de Variân 

cia Cruzado a dois fatores fixos 23 . Tal modelo expressa as in 

fluências que os fatores fixos: Gesso (em dois n'íveís: Pedra 

e Pedra Melhorado) e· _ç_ondiçã·o_ (em. quatro niveis: CE 0 - Controle, 

gessos tomando presa em contacto com vidro; CE 1 - gessos to 

mando presa em contacto com -Xantopren; CE 2 - gessos tomando 

presa em contacto com Permlastic e CE 3 -gessos tomando presa 

em contacto com Provil), bem como suas possiveis interações 

exercem sobre a variãvel de anãlise Dureza (Vickers). 

Relativamente ao fator gesso,serã testada, p~ 

ra significância, a hipõtese de os dois gessos apresentarem 

iguais Durezas, independentemente das condições a que forem 

submetidos. 

O fator condiçio dã ensejo .para se testar, para 

significância, a hipõtese de as condições ocasionarem efeitos 
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iguais sobre a Dureza, independentemente do tipo de gesso. No 

caso dessa hipõtese ser rejeitada, testes adicionais para 

significância deverão ser realizados, definidos pelos três con 

trastes ortogonais abaixo: 

cl = -3 CE 0 + C E l + CE2 + CE
3 

c2 = -2 CE 1 + C E2 + CE3 

c3 = -CE 2 + CE 3 

onde: 

c 1 ' c2 e c3 significa contraste 1 ' 2 e 3 e 

CE 0 = significa condição controle 

CE
1 

= significa condição onde os gessos tomam 

presa an contacto com o mat'er'ial de moldagem 

Xantopren 

CE2 = significa condição onde os gessos tomam 

presa em contacto com o material de mo l 

dagem Perml as ti c. 

CE
3 = significa condição onde os gessos tomam 

presa em contacto com o material de mo l 

dag em Provi1. 

O contraste c1 permite verificar se o contacto 

com as materiais de moldagem altera ou não a Dureza dos ge~ 

sos. 

O contraste c2 estabelece a Dureza que os ge~ 

sos apresentam ap5s contacto com os materiais de moldagem Xan 
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topren, Permlastic e Provil. Em outras palavras, esse contras 

te responde ã indagação: "o, contac-to com o Xantopren condi 

ciona para ambos os gessos uma Dureza igual ã condjcionada ·P! 

lo Permlastic e Provi1?'1 Note-se que esse contraste c2 foi es 

tabelecido em função da frequência de uso desses materiais de 

moldagem, que assinala ser o Xantopren o de uso mais " freque!!. 

te, seguido do Permlastic e do Provil. 

O contraste c3 permite o estudo da Dureza dos 

gessos que tanaram presa em contacto com o Pennlasti c comparada ã 

Dureza dos gessos que tomaram presa em contacto com o Provil. 

A interação entre os fatores Gesso e Condição 

permitirã verificar se a Dureza dos gessos, independentemente 

das condições estabelecidas, e ou não alterada quando eles são 

analisados em presença de cada condição, ou permitirã verifi 

car se os efeitos que as condições exercem sobre a Dureza, in 

dependentemente dos tipos de gessos. e ou não alterada em ca 

da tipo de gesso. Se a interação foi significativa, serão rea 

lízados testes adicionais para o estudo entre as variabilida 

des das condições em cada tipo de gesso, através da 

çao de conjunto de médias estatisticamente iguais 55 . 

constru 

As regras de decisão adotadas para todos os tes 

tes de hipõteses serão estabelecidas ao nlvel de significâ~ 

cia de 5%. 
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5- RESULTADOS E DISCUSSAO 

Os resultados obtidos nas mensurações da Ou r e 

za Vickers nos corpos de prova confeccionados segundo cada ti 

po de gesso e submetido a cada condição acham-se na Tabela 1. 

TABELA l - RESULTADOS OBSERVADOS DE DUREZA SEGUNDO GESSO E 
CONDIÇAO (VHN). 

CONDIÇAO 

CE 0 

(Controle) 

CE l 

(Xantopren) 

CE2 

(Perm1astic) 

C E3 

(Provi1) 

PEDRA 

1 5, 63 

18,94 

18,24 

l 4. 02 

18 • l o 

8,3 6 

9,05 

l l • 8 6 

lo. 93 

9,46 

9 • 7 5 

9,05 

l o • 21 

10,55 

ll • 7 4 

lo. 52 

8,51 

8,44 

8. 7 5 

10,05 

GESSO 

MELHORADO 

42. 18 

40,42 

40,30 

40.51 

42.47 

16,45 

14.08 

l 6. 7 3 

20,59 

l 9 • l 4 

23,05 

22,73 

2 8.12 

27,90 

18,73 

23,90 

28 • lo 

30.08 
24.7 5 
2 4,4 5 
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A aplic~ção do Modelo Estatlstico de Anãlise 

-de Variincia do esquema fatorial 2 x 4 x 5 aos resultados da 

Tabela 1, originou a Tabela 2. 

TABELA 2 - ANALISE DE YARIANCIA - DUREZA VICKERS (VHN) 

FONTE DE g. 1. s. Q. Q.M. Fo VAR IAÇl\o 

Gesso 1 2.441,7188 2.441,7188 505,00 * 

Condição 3 1.342,3134 447,4378 92,54"* 

Contraste cl 1 1. 2 44 ,2 080 1.244,2080 257,33 * 

c2 96,4695 96,4695 19,95 * 

c3 1 1,6359 1,6359 < 1 n. s. 

Gesso x Condição 3 362,4736 120,8245 25,00 * 

Res.idual 32 154,7230 4,8351 

* = Valor significativo 

n. s. = Valor na o significativo 

-Na Tabela 2 ve-se que: 

1- O fator gesso apresentou valor significatl 

vo para Fo. Isso significa que a amostra apresentou evidências 

para se rejeitar a hipõtese de que os dois gessos apresentaram 

iguais Durezas, independentemente das condições a que foram 

submetidos. A Tabela 3 apresenta esses efeitos em termos de 

m~dia de Dureza, onde observa-se que o gesso melhorado apr! 

senta Dureza média maior do que a do gesso pedra, consideran 

do-se o conjunto das condições. 
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TABELA 3- MrDIAS, CCI>l ERRO PADRM DE DUREZA SEGUNDO GESSO (VHN) 

GESSO 

Pedra 

Melhorado 

MrD lA 

11 '608 

27,234 

Erro Padrão = 0,492 

Esses resultados encontram respaldo nas obser 

vaçoes de PEY'l'ON e cols. 37 que verificaram 11 Um definido aumen . 
to na dureza do gesso pedra melhorado quando comparado com o 

gesso pedrau, e nas observações de COMBE & SMITH10 que afir 

mam que "os modelos obtidos de gesso pedra para troquel (tipo 

IV) mostraram dureza maior que os obtidos com gesso para mode 

lo (tipo III)". 

A explicação para este fato e dada por 

PHILLIPs39 quando afirma que a dureza do gesso pedra melhora 

do e maior porque suas particulas são prismãticas~ mais li~as 

e densas, com menor ãrea de superfi"cie necessitando menor qua!!. 

tidade de ãgua para a hidratação. Afirma ainda que a rela 

ção ãgua/pÕ e um fator importante na determinação das propri! 

dades flsicas, mecânicas e qu1micas do produto final~ pois 

sendo o gesso endurecido de natureza porosa, quanto maior a 

relação A/P maior a porosidade, portanto menor número de cri~ 

tais existirã por unidade de volume, e. conseqÜentemente, me 

nor sera a dureza. 
28 -Em sua pesquisa, MAHLER observou tambem que 

o gesso pedra melhorado apresentou dureza maior que outros ti 
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pos de gesso, correlacionando este fato ã quantidade de -agua 

necessãria ã rehidratação. Afirma que, ã medida que o excesso 

de ãgua e perdida para a atmosfera, as condições dos gessos 

tornam-se mais satisfatõrias. Foi ainda o primeiro autor a s~ 

gerir uma correlação entre a dureza e a resistência a compre~ 

são, não obstante maior dureza ser obtida mais rapidamente 

e que o teste de dureza serve como um critério satisfatõrio da 

condição superficial do material. 

2- O fator Cond,ição apresentou valor signific~ 

tivo para Fo, o que implica em d·izer-se que houve evidência 

amostral para se rejeitar a hipõtese de que as condições con 

dicionam efeitos iguais sobre a Dureza não se levando em con 

sideração o tipo de gesso a elas submetido. 

Os testes adicionais realizados atravês dos 

constrastes ortogonais c1• c2 e c3 identificarão as condições 

que ocasionam os diferentes efeitos sobre a variãvel Dureza. 

De fato, verifica-se que o contraste c1 apr! 

senta valor para Fo significativo. o que conduz a afirmativa 

de que são obtidos diferentes efeitos sobre a Dureza dos dois 

tipos de gessos quando estes tomam: presa em contacto cornos mate 

riais de moldagem incluidos nesta pesquisa ou em contacto com 

o vidro. Na Tabela 4 nota-se que os gessos apresentaram Oure .-
za média menor quando contactados com os materiais de moldagem 

Xantopren (CE
1

), Permlastic (CE 2 ) ou Provil (CE3 ) do que qua."_ 

do contactados com o vidro {CE 0 - controle). 
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TABELA 4 - MrDIAS, COM ERRO PADRAO, OE DUREZA SEGUNDO CONDIÇAO 

(V HN ) • 

CONDI Çl\0 

CE 0 

(Controle) 

CE 1 
(Xantopren) 

CE
2 

(Permlastic) 

CE 3 

( Provil ) 

Erro Padrão = 0,695 

MEDIA 

29,081 

13,665 

17,183 

17 '7 55 

Esse resultado estã em desacordo com o observa 

do por SANDIG & MANN 45 quando verificaram que a alteração da 

dureza dos gessos que tomaram presa em contacto com material .:dé 

moldagem â base de si1icona não foi relevante,-- quando comparada 

com a dureza dos gessos que reagiram em contacto com o vidro. 

respaldo nas 

Por outro lado, nossas observações 

pesquisas de FINGER & LOCKOWANDT·
15 e 

encontram 

SKINNER & 

COOPER 47 enquanto JOHANSSON e cola. 22 observaram que a influê!:!_ 

cia dos materiais de moldagem sobre a dureza dos gessos e bem 

evidente, porém um tanto complexa, e que, com exceção do poli~ 

sulfeto, a maioria dos materiais de moldagem concedeu menor 

dureza ao gesso do que uma superf1cie de vidro. 
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Nossos resultados coincidem ainda com os de 

1 o b -COMBE & SMITH que o servaram reduçao na dureza do gesso qua!!. 

do tomou presa em contacto can materiais ã base de borracha co~p~ 

do ã dureza quando tomou presa 1em contacto com o vidro. Justifi 

cam seus resultados admitindo que a redução na dureza reflete 

o efeito da elasticidade dos materiais de moldagem sobre a 

densidade e a morfologia dos cristais de gesso da camada super 

ficial diretamente em contacto com o material de moldagem .• 

pois, segundo SMITH 51 • o crescimento constante de cristais de 

gesso resulta em uma pressão de crescimento que expande a su 

perficie externa da mistura e que o cristal exerce uma força 

contra a superficie com a qual entra em contacto. Admitem 

ainda. estar esse fato relacionado não apenas ã natureza fi 

sica da superficie do molde~ mas tambêm e, muito provave.]_ 

mente~ com a reação qulmica com aditivos presentes no gesso , 

assim como a adsorção de constituintes dos materiais de molda 

gem pela superf1cie do modelo. 

Verifica-se, tambêm, que o contraste c2 foi 

significativo. Isso significa que os gessos, quando em contac 

to com o Xantopren (CE 1 }, apresentam Dureza mêdia menor (Tab5: 

la 4) do que quando em contacto com o Permlastic (CE2 ) e Pro 

vil (CE 3 ). 

O contraste c3 , ainda na Tabela 2, apresentou 

valor nao significativo para Fo, o que implica dizer que os 

dois tipos de gessos estudados apresentam efeitos iguais so 

b~e a Dureza quando contactados com o Permlastic (CE 2 ) ou com 

o P~ovil (CE 3 }. A Tabela 4 mostra esses efeitos em termos de 
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Dureza média. 

Para FINGER & LOCKOWANDT15 , o componente de 

fluidez dos polissulfetos tem influência nitida na dureza,. PE. 

rEm não conseguiram explicar este fenômeno, supondo que as ra 

zões estão em algum tipo de reação entre a pasta cataliZadora 

e o gesso. 

Talvez possamos explicar a menor dureza obser 

vada quando os gessos tomaram presa em .. contacto com o Xantopren 

(CE
1

) comparada ã observada quando tanaram presa em contacto com 

Permlastic (CE 2 ) e Provil (CE3 ), baseados na afirmação de 

COMBE & SMITH
10 que admitem a possibilidade de reaçoes quim~ 

cas com aditivos presentes no gesso bem como a adsorção de 

constituintes dos materiais de moldagem -pela superficie do 

gesso. 

Segundo PHILLIPs
39

, as siliconas polimerizadas 

por reaçao de condensação (Xantopren) diferentemente das poll 

merizadas por reação de adição (Provil) e dos polissulfetos 

(Permlastic), liberam ã1cool etllico como sub-produto de sua 

reação de presa e sua evaporação subseq~ente ~' provavelment~ 

responsãvel pela contração que se observa neste tipo de mate 

r i a 1. 

Para FINGER & LOCKOWANDT15 a explicação para 

essa redução maior da dureza do gesso em contacto com silico 

na po1imerizada por condensação, estã provavelmente no proce~ 

so de reação de presa do gesso em contacto com os álcoois ali 

fiticos liberados pela reação de presa das siliconas. As for 

mas injeriores desses ilcoois são solGveis em igua, existindo 
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grande probabilidade de reagirem com o gesso, causando a redu 

ção da dureza, bem como maiores valores de contração quando 

comparadas aos polissulfetos e siliconas de adição. 

Os resultados obtidos por WIKTORSSON & FEDER 57 

confirmam os obtidos por nõs no contraste c3 quando verifica 

ram que os gessos não exibiram diferentes durezas tomando pr! 

saem contacto com o Permlastic ou com o President (silicona 

~oJimerizada por adição). 

3- A interação ~essa x Condição apresentou va 

lar significativo para Fo. 

A Tabela 5 evidencia que a variabilidade ocor 

rida com os efeitos dos gessos na Dureza. nao se levando em 

conta as condições (item 1), não foi alterada.em presença de 

cada uma dessas condições, pois em cada uma destas a Dureza 

média que o gesso pedra melhorado apresentou foi sempre maior 

do que a do gesso pedra. 

Com o auxilio dos conjuntos de médias estatis 

ticamente iguais (Tabela 5), verificamos que, no gesso pedra, 

a variabilidade ocorrida entre os efeitos ·que as condições 

apresentaram sobre a Dureza e analisada no item 2 foi altera 

da, enquanto que no gesso pedra melhorado não foi alterada. 

De fato, tem-se que o gesso pedra melhorado na condição con 

trole (CE
0

) apresentou Dureza media maior (41,176 VHN) segu_!_ 

da da média de Dureza apresentada quando em contacto com o 

Permlastic (CE
2

) e com o Provil (CE 3 ) (24, 106 VHN e 26,256 

VHN respectivamente; médias iguais por pertencerem ao mesmo con 

junto 8), vindo a seguir a média (17,318 VHN) que ele aprese~ 



-56-

tou quando em contacto com o Xantopren (CE 1 ). Ressalte-se ser 

essa a seqÜênci.a entre os efeitos dete~minados pelas condições 

no item 2. 

O gesso pedra na condição controle (CE 0 ) apr! 

sentou Dureza média maior (16,986 VHN} que a apresentada qua~ 

do reagiu em contacto com os materiais de moldagem em estudo 

(9,936 VHN, 10,260 VHN e 9,254 VHN, respectivamente para o 

Xantopren (CE 1 ), Permlastic (CE2 ) e Provil (CE3 )),medias 

iguais por pertencerem ao mesmo conjunto B. 

TABELA 5- MtDIAS,COM ERRO PADR~O DE DUREZA,SEGUNDO A INTERA 

ÇAO GESSO X CONDIÇ~O E CONJUNTOS DE MtDIAS IGUAIS 

PARA MATERIAL EM CADA TIPO DE GESSO (VHN). 

~ 
PEDRA MELHORADO 

MtDIA CONJUNTO MEDIA CONJUNTO c ~ 

CE 0 16,986 A 41,176 A 
(Controle) 

C E1 9. 936 B 17,398 c 
(Xantopren) 

CE 2 10,260 B 24,106 B 
(Permlastic) 

CE3 9. 2 54 B 26,256 B 
(Pr.ov i 1) 

Erro Padrão = o' 983 
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C>Onj\ll'lto B 

Grifico l - Conjunto de m~dias iguais de Dureza 

para material em cada tipo de gesso 

Em outras palavras, verifica-se na Tabela 5 

que o gesso.pedra sofreu redução estatisticamente igual em sua 

Dureza quando tomou presa em contacto om os materiais de mo1 

dagem, pois, todos pertencem ao mesmo.conjunto.de mêdias (co~ 

junto B). Entretanto, o mesmo não .. acontece com o gesso melhora 

do, pois apresentou maior redução na dureza quando tomou pr~ 

sa em contacto com o Xantopren (CE
1

) pertencente ao conjunto C, 

do que quando tomou presa com o Permlastic (CE 2 )e Provil (CE 3), 

que pertencem ao conjunto B de médias estatisticamente iguais 

Este fato j ã foi observado por FINGE R 

& LOCKOWANDT15 e JOHANSSON e cols. 22 quando verificaram que o 
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contacto do gesso com si1icona polimerizada por condensação 

(Xantopren) diminuiu a dureza e de forma mais acentuada no 

gesso melhorado (cerca de 50% de redução). Concordam ainda que 

a influência da silicona sobre a dureza do gesso pedra melho 

rado ~ bem evidente, por~m um tanto complexa. 

Se aceitarmos as afirmações de PHILLIPS39 
e 

FINGER & LOCKOWANDT 15 que as siliconas polimerizadas· por con 

densação liberam ãlcool em sua reaçao e que as formas mais in 

feriares desse ãlcoois são solúveis em agua. e podem reagir 

com o gesso, poderiamos encontrar a justificativa para este 

fato. 

. 3 9 - -Com efe1to, segundo PHILLIPS , a relaçao agua 

/pÕe um fator importante na determinação das_propriedades fl 
sicas, qu1micas e mecânicas do produto final e tendo o gesso 

melhorado necessidade de menor quantidade de agua para sua hi 

dratação, qualquer acréscimo adicional de agua terã efeito 

mais pronunciado do que no gesso pedra, que necessita de mafur 

quantidade de ãgua. 
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6- CONCLUSOES 

Pelos resultados obtidos, podemos concluir que: 

1- O ge..õ.õo pe.dna. rne..tho!r..a.do a.pJt.e..óerL-tou du.lt.e.za m'ê.di..a. maioJL do 

que. a do ge..6.60 pe.dft~ct. 

2- 0.6 ge..6.6o.6 a.plt.e.L>e.n.ta.JLam duJLe.za mê.dia. me.nall. quando 

ptc.e.lla. e.m c..on.tac.:to com 0.6 maA:e.Jt.ia..-i..-6 de. moldagem, 

q u.a.ndo :t.omaJta.m p!Le..6 a e.m c.on.tac.:to c.om vidJz..o. 

.ta m a.Jz. a.m 

do que 

3- 0.& ge.ó.oo-6 a.pJLe..6 e.n.ta.Jtam ma.i.oJL ne.duç.ã.o na duJte.za. quando .toma 

!La.m p!te..6a. e.m c..on.ta.c.,to c.om o Xa.n.-t:opJLe.n do que. quando .torna 

lt.am p'l..e.6a. em c.on.tac..to com o Pe!Lrnlcu.t..<..c. ou PJtovLt 1 que apJz.~ 

.6 e.n.taJLam Jte.duç.ã.o igual. 

4- O ge..ó.ó o pe.dJta. me.lhaJt.a.do mo.6.tJLou ma.iolt. Jl.e.duç.ão na du.Jie.za. 

quando .tomou pll.~a. e.m c.on.ta.c..to c.om o Xa.n:topne.n do que. quan 

do .tornou p1Le..6a. c.om o Pe.nm.ta6:tlc. ou Pnovi.t. 
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7- RESUMO 

O mate/LJ.a.l maih e.mp!Le.gado a.tua.lme.n.te. na c.onh 

.tfLuç.ão de. mode..to.ó ê o ge.J.do, que. a. patt de. .tê.c.nic.a .ó.implu. !Le.!!_ 

n e eondiç.õ e..ó ba..ó.ta.n.te. Ll a.t1J.. 6 a:tÕJLJ...a~:. com Jte..taç.ão a..ó p.Jto pJt-i.e.d~ 

de.t> me.c.â.nic.a..ó, {1...6-<..c.a.& e qu1mic.a..6. Po-'l..ê.m, a c.ompa-tib..i..lidade JLe. 

.ta:t.[va dol> ge..óhO.ó c.am O.ó ma.te/1..-iai.ó de. mo.tdage.m pode. c.ompJLom~ 

.te.JL a..ó qua..t-idade.t> da .óupe.JL6.Zc.ie. de. mode..to. Em no.ó.óo .tna.ba.th~, 

e..ó.tudamo.6 a VuJt.e.za. de. doi.,t, .tipo!> de. ge..ó.óah: Li..po III {ge.,5.óo 

pe.dJta.) e .tipo IV (ge..ó.óO pe.d!la. me..tho.Jta.do), be.m como a -Ln6fuê.n.úa. 

do c.on.ta.c.:to c.am .tJtê..ó Lipo.ó de. ma.teJt.-i..a.-<..6 de. ma.tdage.rn: .6-i..tic.ona. 

poL<..me.JL-tzada po!L c.onde.n.óaç.ão (Xa.n.top!Le.n), 

iPe.lLmla.ótic.} e .&i.tic.ona. po.time.Jz..iza.da pOJt a.di..ç.?o (PJtovi..tl. Co 

mo pa4âme..tJLo de. c.ompa.!La.ç.âo 6oJ. utilizado o ge..ó.óo_JLe.a.gJ.ndo em 

c.on-tac..to c.am uma .ôupe.IL{lc.ie. de. v/..dJt..o. 

F oJLam con ó e.c.c.i..on ado.ô c.o!t..po.õ de. p.tova c.Lt:ZndJt..i.. 

c.o-6, de. ge..ô.ôo, me.di..ndo 2,5 c.m de. a..t:tuJt..a e. 2 cm de. di..âme:tJLo que. 

:to manam plte.-6 a e.m c.on.tac..to c.om Oh ma.:te.Jr..i..a.-L.õ de mo.tdag e.m que. 6!!._ 

fLMJ po.ti..m vr.i..zado-6 em c.on.tac..to c.om a I>upvr.{lci..e. polida de um 

c.i..lindlto de aç.o. Oõ c.oJLpo-6 de p!t.ov a ó OJLam Mmaze.nado.õ em .tem 

pe.ILa.tuJta de 23:!:.. z0 c e umidade. !L e..ta.:ti..v a de so:!: 1 o% pOlL 60 mi..nu 

.taõ e, a 4 e.g u.UL, 6 oJtam .t.Jt.an.õ 6 e.Jr..i..do.õ pa!La urna eó .tu ó a a so:'.. 2°C 

pofL 5 hoJta.õ. ApÕ.o a altrnaze.na.ge.m, a óupe.Jt.ôlc.i..e. doh c.oltpoh de. 

pitava que. tornou P'Le..t:.a. em c.on:tac.:to com o,c, ma.te.Jr..ia/...6 de. mo.tda 

ge.m, ou com a placa de. vi..dJto, óoi.. d1vi..dida. e.m quadJLa.nte.h, .õo~ 

bJr.e.ado.6 c.om gJr.a.ói.te. e levada ao ApaiLelho Mic.Jr.o TeJ..:tolt Wo.tpe.Jt.t 

e.qu-i.pado c.om d.i.ama.n:te. V.ic.ke.Jr.h, pa.Jta a de..te.JLmlnaç.ã.o da duJte.za, 



-61· 

c.om .tempo de. mLVLc.aça.o de. 30 ..segundo.ó e c.a.Jt.ga de. 40 g/LarnaJ PE: 

JI.a o ge.h.&o ·pe.dJLa (.tl.po liiJ e 50 gJt.ama.ó palta o ge..ó.óo pe.dJta me. 

1ho~ado lt~po lV). 

Pe.loll Jte.hu..t . .tado.ó ob.tido.ó, pode.mo.6 c.onc.f.u.,Uz_ que.: 

1- O ge..6.60 pe.dJI.a me.lhoJt.ado apJt.e.óe.n.tou duJI.e.za média maioA do 

que. a do ge.6.60 pe.dJt.a. 

2- O.ó ge..ó.óO.ó aptLeAe.n.tatr.am dutte.za. média me.noll. quando :toma.Jtam 

piLe.óa. em c..onA:ac.to c.om 0.6 ma..te.Jt.ia-i...ó de. moldagem do qu.e. qua.!:!_ 

do .toma.Jl.am piLe..óa em c.ont.a.c.t,o com o v.i..dJto. 

3- 0.6 ge..ó.óO.ó apiLe..óe.n.tM.a.m maioJL Jt.e.duç.ão na du.Jte.za quando :toma 

11..am pJte..óa. em c.on.tac.to c.om o Xa.n:top!r.e.n do que. quando toma 

Jtam p!te..6a. em c.onta.c.:to c.om o Pe.11.mla..6.:tic. ou PJz.ovJ...t, que. aplL!_ 

.6 e.n.ta.Jc..a.m ll.e.duç.ã.o iguaL 

4- O ge.hi.>O pe.diLa. me.-thotLa.do mo.ó.tJr.ou maiolL JLedu.ç.ã.o na duiLe.za 

quando .:tomou p!Le..óa. e.m c.an.:ta.c . .to c.om o XantopJte.n do que. qua!:!. 

do .tomou. pJte.6a c.om o Pe.JtmiM.tic.. ou PJtoviL 
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Cult.h.. e.n.t.ty .the. m Oh :t w-i..de.-6 plL e.ad m a.t e.Jz..-i.a.t u.ó e.d in 

d-i.e.t> ih gyp.óum .tha:t .toge..the.Jt. wi.th i.t.ó .ó~ple. .te.chnique. h~ 

ve.IL!J L>aiiJ..6ac.:toJt.y me.c.hanic.a.t, c.he.micai a.nd phy.6ic.a.t p!topeJt;t{.u • 
. 

Howe.ve.Jt, i.th c.ompa.c..:t-Lbil.tty wi.th .the. implte..t..t..ion ma.te/l.ia.Ló c.an 

c.omp!Lomi.&e. .:the. dJ..e. .6UIL6ac.e. qud.li.ty. ln ou!L woJtk, we. !Jtudie.& 

~he ha~dne&h o6 ~he ~wo gyp&um typeó' Type 111 (d~e .ó.tone.) 

and ~ype. IV (imphove.d die. h.tone.), a.ó we..tl a.ó .the. in6.tue.nc.e. o6 

.the. c.on.-t:ac.t wi.th .thJt.e.e . .type..6 o6 implte.t>Mon ma,te;Ua..f.6: poümeJúz e.d 

.6 Lticon e. 6 o !L cond e.n.ó a.ti on (X an.t o piL e.n } , polyh ulói.de. { Pe1U11.ta6 ;ti c) 

a.nd polime.Jt.<.ze.d .ólllcone. by addl.t-i..on IPnovi.t). Aó campaltif:Jon 

paAame..te.Jt gyp.óum Wa..6 u.6e.d -in con.tac..t w.i.th a gla.t..t. .6ufl.6ac.e.. 

Gyp.óurn c.ilyndnic..a..l .6pe.c..ime.n.6 we.J[e. ma..de. ha..ving 

a. he.igh,t o6 2, 5 c..m a.nd a.. cüame.,te.IL o6 2 cm, allowe.d .to .t.e.t -<-n 

c.on.tac..t Wi.th .the. imp1Le..6.6Á..Dn ma.te.nial .tha.t we./Le. polime.nize.d in 

c..onta.c..:t. wi:t.h .the. polLóhed .6UJ[6ac.e. o6 a.n. td:.e.e.l c..y.ti.n.de.n. The 

· ' d ' ' ' o6 23' 2°C a·d .6pe.c.-<..me.n.6 we.Jr.e. .6-t-OJr..e a..rt.: a -~.-empe.JLa._,__uJLe. - .. a 

Jr..ela.tive. humidi.ty o6 50~ 10% óDJr.. 60 minu:t.e..t. and irn e.d i a:t e.ly 

+ o h XJLan.66e.~tJLe.d .to a .6tove. a.t 50- 2 C, óolL 5 oulL.6 • 

.6.tonage. pe.Jr..iod, :the. -6ulL6a.c.e. o6 .the. -ópec.ime.nl:. :tha..t had .&e..t ir! 

c.on.tac..t wi:t.h :the. i.mp~te..6.6Á..on ma:teAlal o/L wi.th :the gla..6.& pla.te. 

we.Jr..e divide.d ln qua.dna.n.t.6, daJthe.ne.d wi.:th gttaphLte. and .take.n 

.to .:the. Mic.lto Te..6.:to_fL Wolpe.n.t, e.quipped wi.:t.h Vic.ke.Jr..& diamond 
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to de.~e.~mine. the. ha4dne~.J~. The. me.aflune.ment~ We.fte. dane. with a 

mMking ~ime o6 30 ;,eoond;,, 40 g i'oad 60Jt ~he d-te •~one 

l~ype 111) and 50 g i'oad 60JL ~he .i.mp!taved die ;,~one [~ype IV). 

Thnough the. Jte.flul.t-6 ab-ta.ine.d and w.Lthin .the 

L.Lmit.ó o6 ou!L e.x.pe.Jt..Úne.nta.t cond.LtJ.oni.J, we. c.an eanc..tude. :t.ha:t: 

1- The. impll.ove.d die. .ó;tone. .6howe.d a gne.a..te.tt ave.JLage. haJt.dne..ó-6 

.than .the. die .ó.tone.. 

2- Bo.th .ó.tone...s .6h.owe.d t.owe/L a.ve.Jr.a.ge. haJtdne..ó.ó whe.n a..t.towe.d·.to 

/f.e.a.c.:t i.n c.on..ta.cA: wLth :the. .{.mpJLU.óion ma.tvúa..t, .út c.ompa.:z..ü on 

wi.th the. c.on.tiLo.f. g.ta..6.6 .óUJLáa.c..e. 

3- Bo.th ~J:tone..t:. -óhowe.d gJte.aA::e.Jt. hM.dne.ll.ó fLe.duc.tion whe.n a.t.towe.d 

.to fte.a.c..t in c.on.tac..t Wi.th Xan.topfte.n .tha.n ~n c.on.tac..t wi.th 

Pe.nmla.6.tic. oft Pftovil, ~hic.h pftomove.d himilak ne.duc..tlon. 

4- The. imp11.ove.d d.<..e. .ó.tone. .óhowe.d [JILe.a..te.Jt. hMdne..ó.ó lLe.duc..tion 

whe.n a.Ltowe.d :to Jt..e.ac..t i.rl eon:tac.t wi..th Xan.:topll..e.n :than w.i..:th 

P e.ILmia-6 :ti c. otz. PILo v i.t. 
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