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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
 
 

 

1 – DADOS CADASTRAIS  
 

1.1 Nome do Beneficiário 
Renan Vaz Machry 

1.2 Matrícula/SIAPE 
201870357 

1.3 Instituição  
UFSM 
 

1.4 Programa CAPES/ nº do AUXPE  
CAPES/PrInt EDITAL 035/2020 

1.5 Projeto 
Materiais inteligentes 
 

1.6 Coordenador Projeto 
Prof. Dr. Ernesto Schulz Lang 
 

1.7 Programa de Pós-Graduação 
Ciências Odontológicas 

 

2 – BENEFÍCIO 
 

2.1 Modalidade 
 
 (  ) Missão de Trabalho (x) Bolsa Doutorado Sanduíche (DSE) 
 
2.2 Instituição de Destino (nome da instituição e nome do 
centro/instituto/departamento/grupo de pesquisa) 

ACT Amsterdam 

2.3 Período da Atividade 

2.3.1 Início 
01/03/2021 

2.3.2 Término 
31/09/2021 

 

3 – RECURSOS RECEBIDOS (R$) 
 

3.1 Auxílio-deslocamento R$ 5.985,00 (€ 950,00) 

3.2 Auxílio-instalação R$ 8.190,00 (€ 1.300,00) 

3.3 Seguro-saúde R$ 3.969,00 (€ 630,00) 

3.4 Adicional-localidade R$ 17.640,00 (€ 400,00 x 7) 

3.5 Mensalidade R$ 57.330,00 (€ 1.300,00 x 7) 

3.6 Auxílio-diário R$ 0,00 
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4 – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 

4.1 Objetivos da missão: (estabelecer correlação com os objetivos do projeto) 
 

Formação de pessoal de alto nível em conhecimento cientifico dentro da temática de materiais inteligentes, ampliar a 
colaboração entre pesquisadores brasileiros e estrangeiros na produção de artigos científicos, acesso a recursos 
tecnlógicos avançados para aprimoramento do projeto de pesquisa bem como a centros de excelência e pesquisadores 
de reconhecimento internacional na área. 
4.2 Atividades Realizadas: (listar atividades) 
 
Confecção de amostras e execução de análises em labortatório de biomateriais na Academic Centre for Dentistry 
Amsterdam (ACTA) sob orientação do Professor Dr. Cornelis J. Kleverlaan desenvolvendo o projeto de pequisa e 
atividades científicas paralelas (análises de tenacidade a fratura, dureza, perfilometria, resistência flexural e 
comportamento em fadiga) aprimorando conhecimento técnico-científico na área de biomateriais. Aprimoramento 
no conhecimento em análise de elementos finitos através da interação científica com Professor Dr. Niek de Jager 
(ACTA), e análise em microscopia eletrônica de varredura com análista Arie Werner (ACTA). 
Durante o período DSE, destaca-se ainda a presença na defesa de doutorado de Giovanni Tommaso Rocca e Marta 
Revilla León, orientados de doutorado do Professor Dr. Albert Feilzer (ACTA), onde foi possível estar em contato com 
pesquisadores de renome internacional onde destacam-se Professora Dra. Mutlu Özcan (University of Zurich) e 
Professor Dr. Stephen Rosenstiel (The Ohio State University). Por fim, participação em atividades de discussão de 
projeto bem como reuniões semanais do grupo de pesquisa da insituição de destino, e participação em evento 
internacional (International Dental Show – Colônia, Alemanha). 
4.3 Resultados e/ou Impactos: 
 
Obtemos dados relevantes no estudo de biomateriais através das análises executadas durante o período de doutorado 
sanduíche, a partir do que foi desenvolvido com a interação com a Academic Centre for Dentistry Amsterdam (ACTA). 
Prospecta-se a publicação dos resultados em pelo menos 4 artigos científicos em revistas internacionais (em fase de 
redação), além dos artigos já publicados com cooperação do Professor Dr. Cornelis J. Kleverlaan: 

 DAPIEVE, K.S; PILECCO, R.O.; PIVETTA, J.P.; MACHRY, R.V.; WERNER, A.; KLEVERLAAN, C.J.; PEREIRA, G.K.R.; 
VALANDRO, L.F. Is the application of a silane-based coupling agent necessary to stabilize the fatigue 
performance of bonded simplified lithium disilicate restorations? Journal of the Mechanical Behavior of 
Biomedical Materials. , v.xxx, p.104989 - , 2021. 
Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1751616121006160?via%3Dihub 

 MACHRY, R.V.; CADORE-RODRIGUES, A.C.; BORGES, A.L.S.; PEREIRA, G.K.R.; KLEVERLAAN, C.J.; VENTURINI, 
A.B.; VALANDRO, L.F. Fatigue resistance of simplified CAD-CAM restorations: Foundation material and ceramic 
thickness effects on the fatigue behavior of partially- and fully-stabilized zirconia. DENTAL MATERIALS, v.37, 
p.568 - 577, 2021. 
Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S010956412100021X 

 MACHRY, R.V.; BORGES, A.L.S.; PEREIRA, G.K.R.; KLEVERLAAN, C.J.; VENTURINI, A.B.; VALANDRO, L.F. Influence 
of the foundation substrate on the fatigue behavior of bonded glass, zirconia polycrystals, and polymer 
infiltrated ceramic simplified CAD-CAM restorations. Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical 
Materials. , v.117, p.104391 - , 2021. 
Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1751616121000801?via%3Dihub 

 
 

Santa Maria, 12 de janeiro de 2021.  
 

 
__________________________________ 

  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1751616121006160?via%3Dihub
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https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1751616121000801?via%3Dihub
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APÊNDICE TÉCNICO 
 

 Como parte do projeto desenvolvido durante o período de doutorado sanduíche, um dos estudo desenvolvidos 
objetivou caracterizar mecanicamente uma cerâmica odontológica a base de zircônia com composição graduada. Para 
isso, através do ensaio de resistência flexural, foi possível obter dados das diferentes camadas. Discos do material 
foram seccionados em barras para flexão em três pontos em máquina de ensaio universal. A partir dos dados obtidos 
no ensaio monotônico (de carga única até a falha), foram conduzidos ensaios de resistência à fadiga em máquina de 
ensaio especialmente projetada para o projeto: 

 

   
Imagem 1. (A) Dispositivo de ensaio, confeccionado para acomodar as amostras durante ensaio de fadiga; (B) Máquina 
de fadiga, projetada para o desenvolvimento do projeto; (B) Contador de cíclos e cargas durante o ensaio de fadiga. 
 

A confecção da maquina de ensaio especialmente para o projeto proporcionou dados de fadiga específicos para 
a amostra, considerando o comportamento mecânico da zircônia em barras com secção transversal de 1mm2, onde 
foi possível caracterizar mecânicamente o material com alta sensibilidade analítica, tendo e vista as dimensões 
reduzidas das amostras. 

Além disso, foram obtidos dados de dureza e tenacidade a fratura, utilizando-se de equipamentos específicos 
presentes no laboratório de biomateriais da ACTA: 

 

 

 
Imagem 2. Ensaio de Dureza. (A-B) Durômetro: equipamento utilizado para análise de dureza dos materiais. 
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Imagem 3. Ensaio de tenacidade à fratura. (A) Indentação em barras para ensaio; (B) análise fractográfica em 
microscopia eletrônica de varredura. 
 

Por fim, através de análise de elementos finítos, foi possível análisar in silico a distribuição de tensões ao longo 
das amostras submetidos aos ensaio in vitro: 

 

 
Imagem 4. Análise de elementos finítos 
 

Os resultados desse estudo foram compilados como segue (tabela 1), e o artigo está em fase de redação. 
 

Grupos 

Monotônico Fadiga 

Dureza (GPa)* 
Tenacidade à fratura 
(Resistência MPa)* 

Resistência 
(MPa) 

Resistência 
(MPa) 

Redução percentual Ciclos 

5 Y-TZP 594.38 (141.16) C 404.00 (22.90) B 32.03% 36,180 (3,394) B 14.19 (0.10) A 218.54 (42.92) B 

4/5 Y-TZP 865.85 (176.25) B 429.36 (17.52) B 50.41% 36,620 (2,127) B 14.02 (0.41) A 269.21 (18.80) A 

4 Y-TZP 1114.73 (201.66) A 798.84 (52.98) A 28.34% 81,753 (7,065) A 14.19 (0.31) A 296.16 (35.17) A 

*ANOVA and Tukey test 
**Kaplan Meier and Mantel-Cox post-hoc test. 

Tabela 1. Resultados parciais do estudo. 


