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Resumo 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar a influência do adesivo na resistência de união, 

por meio do ensaio de tração, entre cimento resinoso e cerâmica feldspática. Foram obtidos 96 

discos (8 mm de diâmetro e 2 mm de espessura) da cerâmica feldspática Noritake (Noritake, 

Aichi, Japão) que foram incluídos em resina acrílica quimicamente ativada usando uma matriz 

metálica pré-fabricada. A superfície exposta da cerâmica recebeu acabamento com lixas de 

carbeto de silício de granulação 600, 800 e 1200 utilizando uma politriz sob refrigeração a 

água. As amostras foram divididas aleatoriamente em oito grupos com 12 discos cada 

conforme o tratamento a ser realizado: Grupos 1 e 5 - ácido fluorídrico + silano + adesivo + 

cimento resinoso. Grupo 2 e 6 -  ácido fluorídrico + silano + cimento resinoso. Grupo 3 e 7 – 

jateamento com óxido de alumínio + silano + adesivo + cimento resinoso. Grupo 4 e 8 – 

jateamento com óxido de alumínio + silano + cimento resinoso. Em quatro grupos foi usado o 

cimento resinoso RelyX ARC (3M/Espe, St. Paul, MN, EUA) e nos outros quatro grupos o 

cimento resinoso Rely X U200 (3M/Espe, St. Paul, MN, EUA). Foram confeccionados cones 

em resina composta Z250 (3M/Espe, St. Paul, MN, EUA) com 3 mm de diâmetro na base 

inferior e 5 mm de diâmetro na base superior. Estes cones foram cimentados sobre a cerâmica 

com carga de 1kg, sendo o cimento resinoso fotoativado após remoção dos excessos. As 

amostras foram submetidas ao ensaio de resistência de união à tração em máquina de ensaio 

universal EMIC DL-2000 (Emic, São José dos Pinhais, PR, Brasil), com velocidade de 1 

mm/minuto. Os resultados serão submetidos ao teste de normalidade de Kolmogorov-

Smirnov. Havendo normalidade, será aplicada ANOVA seguido do teste de Tukey ao nível de 

significância de 5%.  
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