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Resumo

RESUMO

REIS, J. H. C. Novos monômeros obtidos a partir de metacrilato de glicidila,

bisfenol A e 4,4’-isopropilidenodicicloexanol: síntese, caracterização estrutural e 

propriedades de compósitos para utilização em resinas de restauração dental.

2006. 194p. Tese (Doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais) – Universidade

Federal do Rio Grande do Norte, Natal/RN, 2006. 

Atualmente, as resinas compostas constituem-se no material restaurador direto mais 

utilizado nas intervenções da clínica odontológica, dada a sua versatilidade e

excelência estética. O monômero mais freqüentemente usado na matriz polimérica

dessas resinas é o Bis-GMA (2,2-bis[4(2-hidróxi-3-metacriloiloxipropoxi)fenil]propano).

No entanto, esse monômero apresenta algumas desvantagens, tais como elevada

viscosidade e a presença de dois anéis aromáticos em sua estrutura que podem 

causar reações alérgicas ao organismo humano. Dessa forma, o objetivo principal 

deste trabalho foi sintetizar, a partir do metacrilato de glicidila, novos monômeros para

serem utilizados como componentes de possíveis materiais restauradores dentais. A

estrutura química dos monômeros obtidos foi caracterizada pelas técnicas

espectroscópicas FTIR e RMN 1H, e oito compósitos foram preparados a partir dos

novos monômeros e partículas silanizadas de silicato de alumínio (carga inorgânica),

utilizando um sistema fotoativador/iniciador composto por canforoquinona e 4-dimetil 

amina benzoato de etila. Os compósitos foram analisados por microscopia eletrônica 

de varredura ambiental e avaliados quanto à sorção e solubilidade em água,

resistência à compressão e módulo de elasticidade. Para efeito de comparação,

utilizou-se a resina composta comercial Z100 (3M). Os novos compósitos preparados

apresentaram características gerais semelhantes às resinas comerciais, entretanto,

não se comportaram como esperado em relação às propriedades estudadas, o que foi 

atribuído ao menor grau de reação dos monômeros e à granulometria e distribuição da 

carga mineral na matriz polimérica.

Palavras-chave: resinas compostas dentais, metacrilato de glicidila, Bis-GMA, 4,4’-

isopropilidenodicicloexanol.
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Abstract

ABSTRACT

REIS, J. H. C. New monomers obtained from glycidyl methacrylate, bisphenol A

and 4,4’-isopropylidenedicyclohexanol: synthesis, structural characterization

and properties of composites for use as dental composite resins. 2006. 194p. 

Thesis in Materials Science and Engineering – Federal University of Rio Grande do

Norte, Natal/RN, 2006. 

Nowadays, composite resins are the direct restorative materials more important in 

dental clinical performance, due to their versatility and aesthetic excellence. Bis-GMA 

(2,2-bis[4(2-hydroxy-3-metacryloxypropoxy)phenil]propane) is the base monomer more

frequently used in restorative composite resins. However, this monomer presents some

disadvantages, such as high viscosity and two aromatic rings in its structure that can 

promote allergic reactions to the humans. In this work, the main purpose was to 

synthesize new monomers from glycidyl methacrylate to use in dental restorative

materials. Structural characterization of the monomers was carried out through FTIR 

and NMR 1H, and eight composites were produced from the new monomers, by

addition of silane-treated alumino silicate particles (inorganic filler) and a photocuring

system (camphorquinone and ethyl 4-dimethylaminebenzoate). The composites were

analyzed by environmental scanning electronic microscopy and the water sorption and

solubility, compressive strength and elastic modulus were determined. A commercial 

composite resin [Z100 (3M)] was used to comparison effect. The new composites 

presented general characteristics similar to the commercial ones; however, they didn’t

present the properties expected. This behavior was attributed to the lower degree of 

monomer reaction and to the granulometry and size distribution of the mineral filler in

the polymeric matrix.

Key-words: Dental composite resins, glycidyl methacrylate, Bis-GMA, 4,4’-

isopropylidenedicyclohexanol.

Jeanne Hemetério Cordeiro dos Reis



Sumário

SUMÁRIO

LISTA DE ABREVIATURAS............................................................................... i

LISTA DE SÍMBOLOS....................................................................................... ii

ÍNDICE DE TABELAS ...................................................................................... iii

ÍNDICE DE FIGURAS ....................................................................................... iv

1 – INTRODUÇÃO ............................................................................................. 2

2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ................................................................... 6

2.1 – Biomateriais ......................................................................................... 6

2.1.1 – Classsificação dos biomateriais .................................................. 7

2.1.1.1 – Em termos das propriedades gerais que eles apresentam

(Tradicional)............................................................................................. 7

2.1.1.2 – Quanto ao campo de aplicação a que se destinam.................. 9

2.1.1.3 – Quanto à biofuncionalidade ...................................................... 9

2.2 – Polímeros ........................................................................................... 11

2.2.1 – Conceito....................................................................................... 11

2.2.2 – Classificação ............................................................................... 11

2.2.2.1 – Quanto à ocorrência ............................................................... 11

2.2.2.2 – Quanto à forma molecular ...................................................... 11

2.2.2.3 – Quanto à variedade de meros ................................................ 12

2.2.2.4 – Quanto à estrutura química .................................................... 12

2.2.2.4.1 – Polímeros de cadeia carbônica ........................................ 12

2.2.2.5 – Quanto ao método de preparação .......................................... 14

2.2.2.5.1 – Polímeros de adição ........................................................ 15

2.2.2.5.2 – Polímeros de condensação.............................................. 15

2.2.2.6 – Quanto ao comportamento mecânico..................................... 15

2.2.2.6.1 – Plásticos........................................................................... 15

2.2.2.6.2 – Elastômeros ..................................................................... 16

2.2.2.7 – Quanto à conformação ........................................................... 16

2.2.2.8 – Quanto ao encadeamento ...................................................... 16

2.2.2.9 – Quanto a taticidade................................................................. 17

2.2.3 – Síntese de polímeros .................................................................. 18

2.2.3.1 – Número de monômeros .......................................................... 18

2.2.3.2 – Tipo de reação química .......................................................... 19

Jeanne Hemetério Cordeiro dos Reis



Sumário

2.2.3.3 – Técnica de preparação ........................................................... 19

2.2.3.3.1 – Polimerização em massa ................................................. 19

2.2.3.3.2 – Polimerização em solução ............................................... 19

2.2.3.3.3 – Polimerização em suspensão .......................................... 19

2.2.3.3.4 – Polimerização em emulsão .............................................. 20

2.2.3.4 – Cinética de polimerização....................................................... 20

2.2.3.4.1 – Polimerização em etapas ................................................. 20

2.2.3.4.2 – Polimerização em cadeia ................................................. 20

2.2.3.4.3 – Polimerização por abertura de anel ................................. 21

2.3 – Compósitos ........................................................................................ 23

2.3.1 – Definição ...................................................................................... 23

2.3.2 – Classificação ............................................................................... 25

2.3.2.1 – Compósitos de matriz polimérica (CMP) ................................ 25

2.3.2.2 – Compósitos de matriz metálica (CMM)................................... 25

2.3.2.3 – Compósitos de matriz cerâmica (CMC) .................................. 26

2.3.3 – Aplicações ................................................................................... 26

3 – REVISÃO DA LITERATURA ..................................................................... 29

3.1 – Polímeros acrílicos............................................................................ 29

3.1.1 – Polímeros de ésteres acrílicos e metacrílicos.......................... 29

3.1.1.1 – Estrutura ................................................................................. 29

3.1.1.2 – Síntese dos monômeros......................................................... 30

3.1.1.2.1 – Monômeros acrilatos........................................................ 30

3.1.1.2.2 – Monômeros metacrilatos .................................................. 30

3.1.1.3 – Propriedades dos monômeros................................................ 30

3.1.1.4 – Polimerização ......................................................................... 31

3.1.1.4.1 – Polimerização em massa ................................................. 32

3.1.1.4.2 – Polimerização em solução ............................................... 32

3.1.1.4.3 – Polimerização em emulsão .............................................. 32

3.1.1.4.4 – Polimerização em suspensão .......................................... 32

3.1.1.4.5 – Polimerização em dispersão não-aquosa ........................ 33

3.1.1.4.7 – Polimerização induzida por radiação ............................... 33

3.1.1.5 – Propriedades dos polímeros ................................................... 34

3.1.1.5.1 – Temperatura de transição vítrea ...................................... 34

3.1.1.5.2 – Solubilidade...................................................................... 34

Jeanne Hemetério Cordeiro dos Reis



Sumário

3.1.1.5.3 – Estabilidade hidrolítica ..................................................... 35

3.1.1.5.4 – Estabilidade térmica......................................................... 35

3.1.1.6 – Fatores de segurança e saúde ............................................... 35

3.1.1.7 – Aplicações dos poliacrilatos e polimetacrilatos ....................... 35

3.2 – Resinas compostas dentais.............................................................. 37

3.2.1 – Histórico....................................................................................... 38

3.2.2 – Composição................................................................................. 39

3.2.2.1 – Matriz polimérica..................................................................... 39

3.2.2.1.1 – Bis-GMA........................................................................... 40

3.2.2.1.2 – UDMA............................................................................... 42

3.2.2.1.3 – Outros monômeros .......................................................... 43

3.2.2.2 – Monômeros diluentes ............................................................. 44

3.2.2.3 – Carga inorgânica .................................................................... 45

3.2.2.4 – Agente de união carga inorgânica-matriz polimérica .............. 46

3.2.2.5 – Sistema ativador-iniciador ...................................................... 47

3.2.2.6 – Aditivos ................................................................................... 47

3.2.3 – Mecanismo de polimerização..................................................... 48

3.2.3.1 – Resinas compostas ativadas quimicamente ........................... 49

3.2.3.2 – Resinas compostas fotoativadas ............................................ 50

3.2.4 – Classificação dos compósitos restauradores dentais............. 51

3.2.4.1 – Compósitos de macropartículas ............................................. 52

3.2.4.2 – Compósitos de micropartículas............................................... 52

3.2.4.3 – Compósitos de partículas de carga fina (ou minipartículas) ... 53

3.2.4.4 – Compósitos híbridos ............................................................... 53

3.2.5  – Propriedades .............................................................................. 54

3.2.5.1 – Biológicas ............................................................................... 54

3.2.5.2 – Físicas .................................................................................... 54

3.2.5.2.1 – Mecânicas ........................................................................ 54

3.2.5.2.2 – Térmicas .......................................................................... 56

3.2.5.2.3 – Ópticas ............................................................................. 56

3.2.5.3  – Químicas ............................................................................... 56

3.2.5.3.1 – Grau de conversão........................................................... 56

3.2.5.3.2 – Contração de polimerização............................................. 57

3.2.5.3.3 – Sorção e solubilidade....................................................... 58

Jeanne Hemetério Cordeiro dos Reis



Sumário

3.2.5.3.4 – Adesão............................................................................. 59

4 – PARTE EXPERIMENTAL .......................................................................... 61

4.1 – Materiais ............................................................................................. 61

4.1.1 – Reagentes e solventes................................................................ 61

4.1.2 – Equipamentos.............................................................................. 62

4.2 – Métodos .............................................................................................. 63

4.2.1 – Síntese dos monômeros............................................................. 63

4.2.1.1 – Síntese do monômero Bis-GMA ............................................. 63

4.2.1.2 – Síntese do monômero Bis-GMA modificado........................... 63

4.2.1.3 – Síntese do monômero dicicloexanol-GMA.............................. 65

4.2.1.4 – Síntese do monômero dicicloexanol-GMA modificado ........... 66

4.2.2 – Purificação dos monômeros ...................................................... 67

4.2.2.1 – Purificação dos monômeros Bis-GMA e Bis-GMA modificado 67

4.2.2.2 – Purificação dos monômeros dicicloexanol-GMA e dicicloexanol-

GMA modificado .................................................................................... 68

4.2.3 – Caracterização estrutural dos monômeros brutos e purificados 

(RMN E FTIR) ........................................................................................... 69

4.2.4 – Determinação do grau de conversão dos monômeros a 

polímero................................................................................................... 69

4.2.5 – Escolha da resina composta comercial .................................... 71

4.2.6 – Caracterização e silanização da carga inorgânica................... 71

4.2.7 – Formulação dos novos compósitos .......................................... 72

4.2.8 – Análise de sorção e solubilidade dos compósitos em meio 

aquoso ..................................................................................................... 73

4.2.9 – Análise microscópica da superfície dos compósitos .............. 75

4.2.10 – Ensaios mecânicos dos compósitos....................................... 76

5 – RESULTADOS E DISCUSSÃO ................................................................. 80

5.1 – Síntese, caracterização estrutural e purificação dos monômeros 80

5.1.1 – Monômero Bis-GMA.................................................................... 80

5.1.1.1 – Escolha dos reagentes e determinação do procedimento

reacional ................................................................................................ 80

5.1.1.2 – Espectroscopia na região do infravermelho............................ 81

5.1.1.3 – Ressonância magnética nuclear de próton............................. 82

5.1.1.4 – Purificação em coluna cromatográfica de sílica gel ................ 85

Jeanne Hemetério Cordeiro dos Reis



Sumário

5.1.2 – Monômero Bis-GMA modificado................................................ 88

5.1.2.1 – Escolha dos reagentes e determinação do procedimento

reacional ................................................................................................ 88

5.1.2.2 – Espectroscopia na região do infravermelho............................ 89

5.1.2.3 – Ressonância magnética nuclear de próton............................. 90

5.1.2.4 – Purificação em coluna cromatográfica de sílica gel ................ 93

5.1.2.5 – Recuperação do monômero do sal precipitado ...................... 95

5.1.3 – Monômero dicicloexanol-GMA................................................... 98

5.1.3.1 – Escolha dos reagentes e determinação do procedimento

reacional ................................................................................................ 98

5.1.3.2 – Espectroscopia na região do infravermelho............................ 98

5.1.3.3 – Ressonância magnética nuclear de próton............................. 99

5.1.3.4 – Purificação............................................................................ 104

5.1.3.4.1 – Em coluna cromatográfica de sílica gel.......................... 104

5.1.3.4.2 – Precipitação em solução aquosa de NaCl...................... 107

5.1.3.4.3 – Filtração em carvão ativado ........................................... 108

5.1.4 – Monômero dicicloexanol-GMA modificado............................. 110

5.1.4.1 – Escolha dos reagentes e determinação do procedimento

experimental ........................................................................................ 110

5.1.4.2 – Espectroscopia na região do infravermelho.......................... 111

5.1.4.3 – Ressonância magnética nuclear de próton........................... 112

5.1.4.4 – Purificação em coluna cromatográfica de sílica gel .............. 114

5.1.4.5 – Recuperação do monômero do sal precipitado .................... 116

5.2 – Determinação do grau de conversão dos monômeros a polímero

.................................................................................................................... 118

5.3 – Caracterização da carga inorgânica............................................... 129

5.4 – Análise de sorção e solubilidade dos compósitos em meio aquoso

.................................................................................................................... 134

5.5 – Análise microscópica da superfície dos compósitos................... 141

5.6 – Ensaios mecânicos dos compósitos ............................................. 153

6 – CONCLUSÕES ........................................................................................ 158

7 – SUGESTÕES ........................................................................................... 160

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.............................................................. 162

ANEXOS ........................................................................................................ 170

Jeanne Hemetério Cordeiro dos Reis



Sumário

Anexo 1...................................................................................................... 170

Anexo 2...................................................................................................... 171

Jeanne Hemetério Cordeiro dos Reis



Lista de Abreviaturas i

LISTA DE ABREVIATURAS

Bis-GMA – Bisfenol A-metacrilato de glicidila ou bis[4(2-hidroxi-3-

metacriloiloxipropoxi)fenil]propano)

CMC – Compósito de matriz cerâmica
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1 – INTRODUÇÃO 

As restaurações dentárias visam a reconstituição morfológica do dente,

como também o restabelecimento da estética e das funções perdidas quando 

da instalação de um processo carioso (COMBE, E. C., et al., 1999; CRAIG, R. 

G., et al., 1988). 

Até o final da década de 50, os materiais restauradores de uso 

odontológico apresentavam resultados estéticos limitados. Em 1962, Bowen 

desenvolveu as chamadas resinas compostas, ou compósitos dentais, que 

entraram no cenário odontológico com a missão de substituir os materiais até 

então existentes, propiciando restaurações com aspecto estético superior 

(ANUSAVICE, K. J., 1998; BOGDAL, et al., 1997, WITTHERS, C. J., et al.,

1999).

As primeiras resinas compostas não apresentaram desempenho 

mecânico, estético e de desgaste esperado, mas uma demanda cada vez

maior por restaurações estéticas exigiu que pesquisadores e fabricantes da 

época trabalhassem para melhorar suas propriedades físico-mecânicas e criar 

métodos para controlar suas deficiências (ANUSAVICE, K. J., 1998; MOTA, R. 

G., 1991).

Dessa forma, na década de 70, o surgimento das resinas compostas

fotopolimerizáveis, juntamente com o uso de partículas de carga mais

homogênea, deu ao profissional da odontologia um material prático, com

qualidade estética duradoura e propriedades mecânicas compatíveis com a 

cavidade bucal. Aliada à técnica adesiva, as alterações em sua formulação 

levaram à melhoria de seu desempenho estético e aumento de sua resistência 

à abrasão. Atualmente, dada sua versatilidade, as resinas compostas ocupam 

um lugar de destaque como material restaurador direto para dentes anteriores

e posteriores (ANUSAVICE, K. J., 1998; WITTHERS, C. J., et al., 1999). 

Uma resina composta típica consiste de uma matriz polimérica, um 

sistema fotoiniciador e uma grande quantidade de carga inorgânica (AHN, K.
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D., et al., 1999; bCHUNG, C. M., et al., 1999; FONG, H., 2004). O Bis-GMA 

(2,2-bis[4(2-hidroxi-3-metacriloiloxipropoxi)fenil]propano) é o monômero mais

freqüentemente usado, apesar de apresentar algumas desvantagens. A mais

importante delas é a presença de grupos hidroxila (OH) em sua estrutura.

Como conseqüência, esse monômero apresenta elevada viscosidade,

necessitando do auxílio de monômeros diluentes para permitir a sua mistura

com a carga inorgânica (AHN, K. D., et al., 1999; BOGDAL, D., et al., 1997;

FONG, H., 2004).

Entretanto, os monômeros diluentes são os principais responsáveis pela 

alta contração de polimerização das resinas dentais, visto que a conversão de 

moléculas de monômero a cadeias poliméricas é acompanhada por uma

aproximação destas moléculas, o que é representado na prática por uma 

diminuição no volume da restauração (ANUSAVICE, K. J., 1998). Esta 

diminuição de volume, associado a um aumento do módulo de elasticidade, 

gera uma força contrária à força de união entre o material restaurador e o 

elemento dentário, que dependendo de sua magnitude, pode causar ruptura na 

interface adesiva e o insucesso da restauração (FONG, H., 2004). 

A ruptura da interface adesiva e a subseqüente microinfiltração marginal 

pode levar a problemas como a cárie secundária, descoloração marginal, dor

pós-operatória e alterações pulpares (ANUSAVICE, K. J., 1998; WITTHERS, C.

J., et al., 1999). 

Nos últimos anos, a necessidade crescente de restaurações que atinjam

padrões de excelência funcional e estética tem feito com que os fabricantes e 

profissionais da odontologia pesquisem materiais e técnicas para tornar a 

resina composta o material restaurador ideal. Assim sendo, o maior foco da 

pesquisa de biomateriais dentais tem sido o desenvolvimento de novos 

monômeros que apresentem estruturas químicas semelhantes ao Bis-GMA, 

com contração e tensão de polimerização reduzidos e melhores propriedades

químicas e mecânicas (ATAI, M., 2004; aCHUNG, C. M., et al., 2002; EICK, J. 

D., et al., 2005; KHATRI, C. A., 2003; LOHBAUER, U., et al., 2003; MOSZNER,

N.; SALZ, U., 2001; NIE, J., 2001).
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Visto que novas resinas odontológicas têm sido desenvolvidas de forma 

dinâmica e regular, o conhecimento dos cirurgiões-dentistas deve incluir

também conceitos básicos da química das resinas para que novos avanços

neste campo possam ser criticamente avaliados (ANUSAVICE, K. J., 1998).

Os principais objetivos deste trabalho foram: (1) sintetizar novos 

monômeros que apresentassem viscosidade menor do que o Bis-GMA, de 

forma a minimizar a problemática da contração de polimerização provocada

pela utilização de monômeros diluentes na matriz dos compósitos

restauradores dentais; (2) obter monômeros isentos de anéis aromáticos em

sua constituição química, dado o potencial de toxicidade da molécula resultante 

quando em contato com os fluidos bucais e (3) adquirir um maior conhecimento 

do processo de desenvolvimento de uma resina composta dental, de forma a 

propiciar um melhor esclarecimento à comunidade odontológica das variáveis

que afetam diretamente seu comportamento clínico. 

Dessa forma, a contribuição científico-tecnológica deste trabalho 

consistiu em realizar um estudo criterioso desde o desenvolvimento de novos 

monômeros até a sua aplicação em compósitos dentais. 
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2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo apresenta alguns aspectos básicos a respeito de 

biomateriais (2.1), polímeros (2.2) e compósitos (2.3). 

2.1 – Biomateriais 

Um biomaterial é definido como qualquer substância (exceto drogas

medicamentosas), ou combinação de substâncias, de origem natural ou 

sintética, que pode ser usada por qualquer período de tempo, como parte ou o 

todo de um sistema que trata, repara ou substitui qualquer tecido, órgão ou 

função do corpo (BAQUEY, C., et al., 2003; COMBE, E. C., et al., 1999; 

GRIFFITH, L. G., 2000, RAMAKHRISNA, S., et al., 2001). 

O uso de biomateriais data de civilizações antigas. Olhos, orelhas,

dentes e narizes artificiais foram encontrados em múmias egípcias. Chineses e 

indianos usavam ceras, colas e tecidos na reconstrução de partes perdidas ou 

defeituosas do corpo. Através dos séculos, os avanços nos materiais sintéticos,

nas técnicas cirúrgicas e nos métodos de esterilização permitiram o uso de

biomateriais em muitas aplicações (RAMAKHRISNA, S., et al., 2001). 

Na atualidade, os biomateriais são utilizados largamente na área médica,

sob a forma de implantes (suturas, placas para reforço ou revestimento de 

ossos, substituição de articulações, ligamentos, enxertos vasculares, válvulas

cardíacas, lentes intraoculares, implantes dentais, etc) ou de dispositivos

médicos (marca-passos, biosensores, corações artificiais, tubos para sangue,

etc) com a finalidade de substituir e/ou restaurar a função de organismos ou 

tecidos traumatizados ou degenerados, de corrigir anormalidades e de 

melhorar a qualidade de vida dos pacientes (RAMAKHRISNA, S., et al., 2001) 

Dessa forma, a seleção de um material biocompatível deve se iniciar

com a identificação das propriedades requeridas para a aplicação em questão.

Como essas propriedades são extremamente sensíveis a variações da 

estrutura do material, em escala micro ou nanométrica, é fundamental que se 
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tenha um entendimento de como se correlaciona a microestrutura com as 

propriedades desejadas (BAQUEY, C., et al., 2003; WILLIAMS, D. F., 1992). 

A biocompatibilidade é condição indispensável para o emprego de um

material como biomaterial. Isto significa que a coexistência material-hospedeiro

não deve desencadear reações desfavoráveis, imprevisíveis ou incontroláveis,

nos sistemas biológicos. Além deste requisito, os materiais devem possuir

biofuncionalidade, ou seja, a capacidade de desempenhar apropriadamente a 

função para a qual foi projetado (BAQUEY, C., et al., 2003; COMBE, E. C., et

al., 1999; HANKS, C. T., et al., 1996; WILLIAMS, D. F., 1992).

2.1.1 – Classsificação dos biomateriais 

2.1.1.1 – Em termos das propriedades gerais que eles apresentam (Tradicional)

Os biomateriais podem ser metálicos, cerâmicos, poliméricos (naturais

ou sintéticos) ou compósitos (COMBE, E. C., et al., 1999; RAMAKHRISNA, S., 

et al., 2001). As Tabelas 1, 2 e 3 mostram, respectivamente, exemplos de 

metais/ligas metálicas, cerâmicas e polímeros usados como biomateriais. 

Tabela 1: Exemplos de metais/ligas metálicas utilizadas(os) como biomateriais

(Fonte: RAMAKHRISNA, S., et al., 2001). 

Metal/liga Aplicação

Aço inox (316 L) 

Próteses ortopédicas; implantes 

dentais; parafusos; placas e pinos de 

fixação de fraturas; válvulas cardíacas 

Ligas Cr-Co-Mo 
Implantes; próteses dentárias; placas 

de fixação de fraturas 

Ligas Ni-Cr, Au-Pd, Ag-Pd Próteses dentárias 

Ti, Ti-6Al-4V Implantes dentais e ortopédicos

NiTi
Fios ortodônticos; “stents” vasculares; 

limas endodônticas 
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Tabela 2: Exemplos de cerâmicas usadas em aplicações biomédicas (Fonte: 

RAMAKHRISNA, S., et al., 2001). 

Cerâmica Fórmula Característica Aplicações

Alumina Al2O3

Zircônia ZrO2

Bioinerte

Próteses ortopédicas; 

implantes e próteses 

dentais; enxerto ósseo 

alveolar; implantes nasais

e auriculares; suporte 

para crescimento de 

tecido em próteses 

cardiovasculares,

ortopédicas e 

bucomaxilofaciais

Biovidro Na2OCaOP2O3-SiO

Hidroxiapatita

(sinterizada a 

alta temperatura)

Ca10(PO4)6(OH)2

Bioativo(a)

Hidroxiapatita

(sinterizada a 

baixa

temperatura)

Ca10(PO4)6(OH)2

Revestimentos para união 

química em implantes 

ortopédicos, dentais e 

maxilofaciais;

enxerto

ósseo alveolar; implantes 

nasais e auriculares; 

obliteração de bolsas 

periodontais; reconstrução

maxilofacial

Tricalcio-fosfato

(TCP)
Ca3(PO4)2

Biodegradável

Preenchimento temporário 

do espaço ósseo 

(cimento ósseo) 
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Tabela 3: Exemplos de polímeros utilizados como biomateriais (Fonte:

RAMAKHRISNA, S., et al., 2001). 

Polímero Aplicação

Polietileno; poli(cloreto de vinila); 

 poliéster; borracha de silicone;

poli(tereftalato de etileno); politetrafluoretileno 

Implantes cardiovasculares 

Polietileno de alto massa molar (UHMWPE);

poli(metacrilato de metila) 
Implantes ortopédicos 

Polímeros acrílicos, borracha de silicone,

Bis-GMA
Odontologia

Poli(lactato co-glicolato)
Liberação controlada de 

medicamentos

Poli(ácido lático) ; poli(lactato co-glicolato) Engenharia de tecidos 

2.1.1.2 – Quanto ao campo de aplicação a que se destinam

As aplicações são divididas em três grupos: os que se destinam à 

substituição de tecidos moles, os que se destinam à substituição de tecidos

duros e os materiais para sistemas cardiovasculares (RAMAKHRISNA, S., et

al., 2001). 

2.1.1.3 – Quanto à biofuncionalidade 

Os biomateriais podem ser bio-inertes, bio-ativos ou bio-reabsorvíveis

(biodegradáveis) (RAMAKHRISNA, S., et al., 2001; WILLIAMS, D. F., 1992).

A Tabela 4 apresenta os materiais frequentemente selecionados pela 

sua inércia química. 
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Tabela 4: Biomateriais selecionados com base na inércia química (Fonte:

WILLIAMS, D. F., 1992). 

Materiais Exemplos

Metais puros 

Ouro

Titânio

Platina

Ligas

Ti-6Al-4V

Co-Cr-Mo; Co-Cr-Ni 

Fe-Cr-Ni

Pt-Rh

Cerâmicas

Alumina

Porcelana

Carbono vitroso

Grafite pirolítico 

Termoplásticos

Poli(tereftalato de etileno) 

Polietileno

Polipropileno

Poli(metacrilato de metila) 

Elastômeros Silicones

Compósitos Dimetacrilato/quartzo
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2.2 – Polímeros 

2.2.1 – Conceito 

A palavra polímero é resultante da combinação de duas palavras gregas, 

poli (muitos) e mero (unidade de repetição). Assim, os polímeros são 

macromoléculas compostas por muitas (dezenas de milhares) unidades de 

repetição ligadas por ligação covalente. A matéria-prima para a produção de 

um polímero é o monômero, isto é, uma molécula com uma (mono) unidade de 

repetição, denominada mero (BILLMEYER, 1984; CANEVAROLO JR., S. V., 

2002; COMBE, E. C., et al., 1999; MANO, E. B.; MENDES, L. C., 1999; ODIAN,

G., 1991; STEVENS, M. P., 1990). 

A unidade repetida do polímero é usualmente equivalente ou 

aproximadamente equivalente ao monômero, ou seja, o material de partida do 

qual o polímero é formado (BILLMEYER, 1984; STEVENS, M. P., 1990). 

2.2.2 – Classificação 

2.2.2.1 – Quanto à ocorrência

Os polímeros podem ser naturais ou sintéticos. Exemplos típicos dos

polímeros naturais são o amido, o algodão e a borracha (látex). Já os

polímeros sintéticos incluem o náilon, as poliuretanas, o poli (cloreto de vinila)

(PVC), o poliestireno e o poliéster. Além destes, a maioria dos polímeros

dentários são sintéticos na sua origem, dentre os quais o poli (metacrilato de 

metila) (o polímero para base de dentaduras), os silicones e os polissulfetos 

(materiais de moldagem) e as resinas compostas (materiais restauradores

diretos) (LEINFELDER, K. F.; LEMONS, J. E., 1989). 

2.2.2.2 – Quanto à forma molecular

Pode-se dizer que um polímero é uma grande molécula composta pela 

repetição de pequenas unidades químicas simples. Em alguns casos a 
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repetição é linear, em outros casos a cadeia é ramificada ou interconectada 

para formar redes tridimensionais (BILLMEYER JR., F. W., 1984; MANO, E. B.; 

MENDES, L. C., 1999; ODIAN, G., 1991). 

2.2.2.3 – Quanto à variedade de meros

Um polímero é chamado de homopolímero quando apresenta apenas

um tipo de mero. Já um copolímero é um polímero que apresenta mais de um 

mero diferente na cadeia polimérica e os monômeros que lhe dão origem são 

denominados comonômeros (CANEVAROLO JR., S. V., 2002; MANO, E. B.; 

MENDES, L. C., 1999). 

2.2.2.4 – Quanto à estrutura química 

Os polímeros são classificados com base na composição química da 

unidade repetida (CANEVAROLO JR., S. V., 2002; MANO, E. B.; MENDES, L. 

C., 1999). 

2.2.2.4.1 – Polímeros de cadeia carbônica

Poliolefinas – são polímeros originários de monômeros de hidrocarboneto 

alifático insaturado, contendo uma dupla ligação carbono-carbono reativa 

(CANEVAROLO JR., S. V., 2002; MANO, E. B.; MENDES, L. C., 1999).

Polímeros de dienos – são polímeros derivados de monômeros com duas

duplas ligações carbono-carbono reativas (CANEVAROLO JR., S. V., 2002;

MANO, E. B.; MENDES, L. C., 1999).

Polímeros estirênicos – são polímeros derivados do estireno 

(CANEVAROLO JR., S. V., 2002; MANO, E. B.; MENDES, L. C., 1999).

Polímeros clorados – são polímeros que apresentam boas propriedades 

mecânicas geradas pelas altas forças intermoleculares devido à polaridade do 
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átomo de cloro (CANEVAROLO JR., S. V., 2002; MANO, E. B.; MENDES, L. C.,

1999).

Polímeros fluorados – são polímeros que apresentam características de alta 

estabilidade térmica, baixo coeficiente de atrito e inércia química, além de 

rigidez estrutural (dificultando mudanças de conformação), devido às fortes 

forças intermoleculares geradas pela presença dos átomos de flúor na cadeia 

polimérica (CANEVAROLO JR., S. V., 2002; MANO, E. B.; MENDES, L. C., 

1999).

Polímeros acrílicos – são os polímeros derivados do ácido acrílico 

(CH2 CH COOH) e metacrílico (CH2 C(CH3) COOH) (CANEVAROLO JR.,

S. V., 2002; MANO, E. B.; MENDES, L. C., 1999).

Poli(vinil ésteres) – são polímeros muito utilizados na forma de emulsões

aquosas para a confecção de tintas (CANEVAROLO JR., S. V., 2002; MANO, E. 

B.; MENDES, L. C., 1999).

 Poli(fenol-formaldeído) – são polímeros obtidos a partir da condensação do 

fenol com o formaldeído, gerando as resinas conhecidas como Baquelite

(CANEVAROLO JR., S. V., 2002; MANO, E. B.; MENDES, L. C., 1999).

2.2.2.4.2 – Polímeros que contêm heteroátomo na cadeia principal

Poliéteres – são polímeros que apresentam a ligação éter –C–O–C– na 

cadeia principal  (CANEVAROLO JR., S. V., 2002; MANO, E. B.; MENDES, L. 

C., 1999).

Poliésteres – são polímeros que apresentam o grupo éster –CO–O–, 

podendo gerar cadeias saturadas (formando termoplásticos de engenharia) ou 

insaturadas (gerando termofixos) (CANEVAROLO JR., S. V., 2002; MANO, E.

B.; MENDES, L. C., 1999). Os poliésteres podem ser produzidos pela 

esterificação direta de um diácido com um diol (ODIAN, G., 1991). 
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Policarbonatos – são polímeros que apresentam o grupo –O–CO–O–, 

sendo normalmente aromáticos de cadeias lineares (CANEVAROLO JR., S. V., 

2002; MANO, E. B.; MENDES, L. C., 1999). Os policarbonatos são poliésteres

do ácido carbônico (ODIAN, G., 1991). 

Poliamidas – a presença do grupo amida –NH–CO– caracteriza estes

polímeros, subdividindo-os em produtos naturais (ex: proteínas, seda, lã) e 

sintéticos (ex: Nylons) (CANEVAROLO JR., S. V., 2002; MANO, E. B.;

MENDES, L. C., 1999). As poliamidas são produzidas pela amidação direta de 

um diácido com uma diamina ou pela auto-amidação de um aminoácido 

(ODIAN, G., 1991). 

Poliuretanas – os polímeros desta classe apresentam o grupo –NH–CO–O– 

em sua estrutura e podem se apresentar tanto na forma de um termoplástico,

termofixo, elastômero ou fibra (CANEVAROLO JR., S. V., 2002; MANO, E. B.;

MENDES, L. C., 1999; ODIAN, G., 1991). 

Derivados da celulose – através de reações químicas, podem ser obtidos

derivados da celulose com características de um material termoplástico

convencional (CANEVAROLO JR., S. V., 2002; MANO, E. B.; MENDES, L. C., 

1999).

Silicones – esta classe de polímeros apresenta a ligação –Si–O– na cadeia 

principal (CANEVAROLO JR., S. V., 2002; MANO, E. B.; MENDES, L. C.,

1999).

2.2.2.5 – Quanto ao método de preparação 

Os polímeros são classificados também com base no processo de 

síntese utilizado (CANEVAROLO JR., S. V., 2002; MANO, E. B.; MENDES, L.

C., 1999). 
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2.2.2.5.1 – Polímeros de adição 

São aqueles em que, durante a reação dos monômeros, não há perda 

de massa na forma de compostos de baixa massa molar (não há formação de 

subprodutos). Normalmente, estes polímeros têm cadeia carbônica

(CANEVAROLO JR., S. V., 2002; MANO, E. B.; MENDES, L. C., 1999; 

STEVENS, M. P., 1990). 

2.2.2.5.2 – Polímeros de condensação 

São aqueles originários da reação de dois grupos funcionais reativos,

com a eliminação de moléculas de baixa massa molar (água, amônia, HCl, etc.) 

(CANEVAROLO JR., S. V., 2002; MANO, E. B.; MENDES, L. C., 1999; 

STEVENS, M. P., 1990).

2.2.2.6 – Quanto ao comportamento mecânico

2.2.2.6.1 – Plásticos 

São materiais poliméricos sólidos à temperatura ambiente. Podem ser: 

Termoplásticos – são polímeros que, sob efeito de temperatura e pressão,

amolecem e fluem, podendo ser moldados nestas condições. Retirados os 

efeitos, se solidificam, adquirindo a forma do molde. São recicláveis, visto que 

novas aplicações de temperatura e pressão reiniciam o processo. São solúveis

em solventes adequados e possuem cadeia linear ou ramificada 

(CANEVAROLO JR., S. V., 2002; MANO, E. B.; MENDES, L. C., 1999; ODIAN, 

G., 1991; STEVENS, M. P., 1990).

Os termoplásticos orientados que satisfazem a condição geométrica de 

L (comprimento)/D (diâmetro)  100 são denominados fibras (CANEVAROLO 

JR., S. V., 2002; MANO, E. B.; MENDES, L. C., 1999; ODIAN, G., 1991;

STEVENS, M. P., 1990). 
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Termorrígidos – também conhecidos por termofixos, são polímeros que 

reagem quimicamente formando ligações cruzadas entre as cadeias e se 

solidificam. São materiais insolúveis em quaisquer solventes, infusíveis e não 

recicláveis (CANEVAROLO JR., S. V., 2002; MANO, E. B.; MENDES, L. C.,

1999; ODIAN, G., 1991; STEVENS, M. P., 1990).

2.2.2.6.2 – Elastômeros 

São polímeros que exibem alta elasticidade à temperatura ambiente

(CANEVAROLO JR., S. V., 2002; MANO, E. B.; MENDES, L. C., 1999; ODIAN, 

G., 1991; STEVENS, M. P., 1990). 

2.2.2.7 – Quanto à conformação

A conformação descreve arranjos geométricos espaciais que a cadeia 

polimérica pode adquirir e que podem ser mudados por meio de simples

rotação das ligações simples C C, sendo, portanto, reversíveis. Essa rotação é 

livre, mas deve respeitar a geometria tetraédrica do carbono, mantendo-se o 

ângulo de ligação e a distância de ligação entre os átomos fixos. A 

conformação final adotada por uma macromolécula depende não só das suas

características particulares quanto do meio no qual ela está inserida. De uma 

maneira geral, os polímeros podem apresentar a conformação de novelo 

aleatório, de zigue-zague planar ou helicoidal (hélice ou espiral)

(CANEVAROLO JR., S. V., 2002; MANO, E. B.; MENDES, L. C., 1999). 

2.2.2.8 – Quanto ao encadeamento

Dependendo do carbono que é ligado à cadeia em crescimento, três 

tipos de encadeamento podem acontecer nos polímeros: cabeça-cauda, 

cabeça-cabeça (ou cauda-cauda) e misto (CANEVAROLO JR., S. V., 2002;

MANO, E. B.; MENDES, L. C., 1999).
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Encadeamento cabeça-cauda – o carbono cauda do monômero se 

apresenta para se ligar a cadeia em crescimento (CANEVAROLO JR., S. V., 

2002).

R R R R R R R R

Encadeamento cabeça-cabeça (ou cauda-cauda) – neste caso, é o outro 

carbono que se apresenta para ligar com o carbono radical da cadeia em 

crescimento (CANEVAROLO JR., S. V., 2002). 

R R R R
R R R R

Encadeamento misto – não existe uma ordem fixa de encadeamento

(CANEVAROLO JR., S. V., 2002). 

R R R
R R

R R

2.2.2.9 – Quanto a taticidade

Taticidade é a regularidade espacial com que os grupos laterais são 

alocados na cadeia polimérica. De maneira geral, nos polímeros, os arranjos 

isotático, sindiotático e atático são possíveis de acontecer (CANEVAROLO JR., 

S. V., 2002; MANO, E. B.; MENDES, L. C., 1999). 

Isotático – todos os grupos laterais são dispostos de um mesmo lado do 

plano definido pelos átomos da cadeia principal (CANEVAROLO JR., S. V.,

2002).
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H H H H H H H
R R R R R R R

Sindiotático – os grupos laterais estão dispostos de maneira alternada em 

relação ao plano da cadeia principal (CANEVAROLO JR., S. V., 2002). 

H R H R H R H
R H R H R H R

Atático – a disposição dos grupos laterais não é regular e é feita 

(CANEVAROLO JR., S. V., 2002). 

RHRHRR
H H R H R H

R
H

2.2.3 – Síntese de polímeros 

Polimerização é a reação ou o conjunto de reações em que moléculas

simples reagem entre si formando uma macromolécula de alta massa molar

(CANEVAROLO JR., S. V., 2002; MANO, E. B.; MENDES, L. C., 1999).

Os processos de polimerização podem ser classificados quanto a(o): 

2.2.3.1 – Número de monômeros 

Durante a polimerização, um ou mais monômeros podem ser 

polimerizados ao mesmo tempo, produzindo a homopolimerização (quando 

apenas um monômero é envolvido), a copolimerização (dois monômeros) e a 

terpolimerização (três monômeros diferentes) (CANEVAROLO JR., S. V., 2002; 

MANO, E. B.; MENDES, L. C., 1999; ODIAN, G., 1991). 
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2.2.3.2 – Tipo de reação química

Depende do tipo de reação química usada para a produção da nova

ligação (CANEVAROLO JR., S. V., 2002). 

2.2.3.3 – Técnica de preparação 

Dependendo das características físico-químicas dos materiais utilizados

na reação, o processo de polimerização pode ocorrer em meio homogêneo (em 

massa ou em solução) ou heterogêneo (em suspensão ou em emulsão)

(CANEVAROLO JR., S. V., 2002). 

2.2.3.3.1 – Polimerização em massa 

O iniciador é adicionado ao monômero. A reação se inicia

freqüentemente com o aquecimento, podendo ser verificada pelo aumento de 

viscosidade do meio. A grande vantagem desta técnica é a qualidade do 

produto final, que apresenta a menor quantidade possível de impureza. Por 

outro lado, sua desvantagem é a dificuldade de se controlar a temperatura, pois

sendo algumas reações de polimerização exotérmicas, tem-se uma grande 

geração de calor (CANEVAROLO JR., S. V., 2002; MANO, E. B.; MENDES, L. 

C., 1999). 

2.2.3.3.2 – Polimerização em solução

Um solvente líquido é adicionado ao meio reacional para melhorar a 

transferência de calor e homogeneização da temperatura (CANEVAROLO JR., 

S. V., 2002; MANO, E. B.; MENDES, L. C., 1999). 

2.2.3.3.3 – Polimerização em suspensão 

Utiliza-se, freqüentemente, a água como meio de transferência de calor.

O iniciador é previamente dissolvido no monômero e esta mistura é adicionada 

à água (CANEVAROLO JR., S. V., 2002; MANO, E. B.; MENDES, L. C., 1999). 
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2.2.3.3.4 – Polimerização em emulsão

Uma outra maneira de manter um líquido orgânico (monômero) disperso

em água é por meio de um agente emulsificante (surfactante ou sabão). As

moléculas de surfactante formam micelas que funcionam como “reservatórios”

de monômeros, onde a polimerização ocorre (CANEVAROLO JR., S. V., 2002;

MANO, E. B.; MENDES, L. C., 1999).

2.2.3.4 – Cinética de polimerização 

Dependendo do tipo de reação que ocorre durante a polimerização, têm-

se basicamente três processos com cinéticas distintas: polimerização em 

etapas (ou policondensação), polimerização em cadeia (ou poliadição) e 

polimerização por abertura de anel (CANEVAROLO JR., S. V., 2002; MANO, E. 

B.; MENDES, L. C., 1999).

2.2.3.4.1 – Polimerização em etapas

Consiste na condensação sucessiva de grupos funcionais reativos,

existentes nos materiais iniciais, formando macromoléculas, com a eliminação

de moléculas de baixa massa molar como subprodutos (água, HCl, amônia,

etc.) (CANEVAROLO JR., S. V., 2002; MANO, E. B.; MENDES, L. C., 1999). 

2.2.3.4.2 – Polimerização em cadeia

Consiste na formação de uma cadeia polimérica através da 

instabilização da dupla ligação de um monômero e sua sucessiva reação com 

outras ligações duplas de outras moléculas de monômero (CANEVAROLO JR.,

S. V., 2002; MANO, E. B.; MENDES, L. C., 1999; ODIAN, G., 1991). 

Durante a polimerização em cadeia, há a abertura de uma ligação dupla 

para a formação de duas ligações simples, que resulta em um processo 

exotérmico (CANEVAROLO JR., S. V., 2002; MANO, E. B.; MENDES, L. C., 

1999; ODIAN, G., 1991).
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A reação de polimerização em cadeia acontece através da iniciação,

onde há a geração do centro ativo; da propagação, onde a cadeia cresce com

a transferência do centro ativo de monômero a monômero, e por fim, da 

terminação, etapa em que se dá o desaparecimento do centro ativo

(CANEVAROLO JR., S. V., 2002; MANO, E. B.; MENDES, L. C., 1999).

A iniciação pode ser provocada por agentes físicos ou químicos. Dentre 

os agentes físicos, destacam-se as radiações eletromagnéticas de baixa 

energia (de 15 a 400 nm, como, por exemplo, o calor, as radiações ultravioleta 

e microondas), as radiações eletromagnéticas de alta energia (raios gama e 

raios-X) e os elétrons (corrente elétrica). Dentre os agentes químicos, incluem-

se os percompostos (peróxidos e hidroperóxidos), os azoderivados, os ácidos e 

as bases de Lewis e os sistemas catalíticos de Ziegler-Natta e de Kaminsky

(MANO, E. B.; MENDES, L. C., 1999).

Assim, em função dos vários tipos de polimerização em cadeia, pode-se 

ter:

Polimerização via radicais livres – normalmente se dá através do uso de 

iniciadores termicamente instáveis (CANEVAROLO JR., S. V., 2002; MANO, E.

B.; MENDES, L. C., 1999).

polimerização iônica – neste tipo de polimerização, o carbono do centro 

ativo tem uma deficiência ou excesso de elétrons (CANEVAROLO JR., S. V., 

2002; MANO, E. B.; MENDES, L. C., 1999). 

catiônica – quando é gerada uma carga positiva (carbocátion);

aniônica – quando se tem um excesso de elétrons gerando uma carga 

negativa (carbânion). 

2.2.3.4.3 – Polimerização por abertura de anel 

Nesta polimerização, parte-se de um monômero na forma de um anel.

Através da abertura deste anel, tem-se a geração de uma bifuncionalidade, que 

potencializa a formação das cadeias poliméricas. Neste tipo de polimerização,
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não há a formação de subprodutos durante a reação (CANEVAROLO JR., S. V.,

2002; MANO, E. B.; MENDES, L. C., 1999). 
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2.3 – Compósitos 

2.3.1 – Definição 

Um compósito é constituído de dois ou mais materiais, insolúveis entre 

si, que são combinados para formar um material com certas propriedades que 

não se encontram isoladamente nos materiais. Sua denominação é bastante

diversificada, podendo ser tratados na literatura como materiais compostos,

conjugados ou compósitos (COMBE, E. C., et al., 1999; MANO, E. B.; 

MENDES, L. C., 1991; MATTHEWS, F. L.; RAWLING, R. D., 1994). 

Os materiais compósitos também ocorrem na natureza. Como exemplos, 

podem ser citados: a dentina, que é formada por uma proteína constituinte (o 

colágeno) e por um material mineral (a apatita) e a madeira, que consiste de 

fibras de celulose unidas pela lignina (COMBE, E. C., et al., 1999). 

A utilização de materiais compostos sintéticos é antiga e provém da

necessidade de conjugar as propriedades de vários elementos em um só 

(COMBE, E. C. et al., 1999). Os compósitos são fabricados tendo por base 

uma matriz, que pode ser metálica, cerâmica ou polimérica, na qual é 

adicionado um reforço de fibras longas, fibras curtas ou partículas de pequeno 

diâmetro (conhecidas como "whiskers" ou poeiras) (MATTHEWS, F. L.; 

RAWLING, R. D., 1994). 

Em um compósito, podem-se distinguir duas ou mais fases distintas 

unidas entre si. A região de união (limite) entre matriz e o reforço é denominada 

interfase (MATTHEWS, F. L.; RAWLING, R. D., 1994), como ilustra a Figura 1. 

Jeanne Hemetério Cordeiro dos Reis



Fundamentação Teórica 24

Figura 1: Constituição de um material compósito (Fonte: MATTHEWS, F. L.; 

RAWLING, R. D., 1994). 

As fibras curtas ou partículas são distribuídas de uma forma aleatória,

permitindo a obtenção de um compósito agregado a partir de uma massa 

relativamente homogênea. Já as fibras longas podem ser incorporadas na 

matriz seguindo uma só direção, ou de forma aleatória, ou na forma de uma 

malha tecida (MATTHEWS, F. L.; RAWLING, R. D., 1994).

Uma matriz polimérica (resina epóxi, poliéster, etc.) ou metálica (liga de 

alumínio, titânio, etc.) reforçada pela incorporação de partículas ou de fibras de 

pequeno diâmetro [tais como fibra de vidro, fibra de carbono, fibra de aramida 

(fibra de poliamida aromática), etc.] resulta em um material compósito com

resistência mecânica aumentada, visto que as partículas ou fibras passam a 

agir em conjunto (MATTHEWS, F. L.; RAWLING, R. D., 1994). 

Um compósito sintético é usualmente produzido pela mistura e 

combinação íntima dos constituintes através de vários meios. Por exemplo, a 

peça final de um compósito polimérico pode ser obtida por injeção em molde 

seguida de polimerização (MATTHEWS, F. L.; RAWLING, R. D., 1994). 
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2.3.2 – Classificação 

Um compósito pode ser constituído por uma matriz polimérica, metálica

ou cerâmica. 

2.3.2.1 – Compósitos de matriz polimérica (CMP)

São materiais em que a matriz é um polímero. Os polímeros podem ser

reforçados pela inclusão de materiais fibrosos e/ou particulados (CALLISTER 

JR., W. B., 2000; COMBE, E. C. et al., 1999; MATTHEWS, F. L.; RAWLING, R. 

D., 1994); 

A incorporação de cargas inorgânicas em um polímero promove uma 

melhoria nas propriedades mecânicas, tais como resistência à compressão, 

módulo de elasticidade e dureza, como também uma redução no coeficiente de 

expansão térmica e uma redução na contração de polimerização. Dentre os

tipos de compósitos, os poliméricos são os mais comumente utilizados

(COMBE, E. C., et al., 1999; MATTHEWS, F. L.; RAWLING, R. D., 1994). 

2.3.2.2 – Compósitos de matriz metálica (CMM) 

São compósitos cuja matriz é um metal ou liga metálica (CALLISTER 

JR., W. B., 2000). A incorporação de carga ao metal é feita objetivando-se um 

aumento de módulo, uma redução de densidade e um aumento da resistência 

ao desgaste (COMBE, E. C., et al., 1999; MATTHEWS, F. L.; RAWLING, R. D., 

1994).

Em sua grande maioria, os compósitos de matriz metálica ainda se

encontram em fase de desenvolvimento e, por isso, apresentam custos bem 

maiores (MATTHEWS, F. L.; RAWLING, R. D., 1994).

Esse tipo de compósito apresenta propriedades mecânicas superiores

às da maioria dos compósitos de matriz polimérica. Além disso, as principais

vantagens dos compósitos de matriz metálica são: a ausência de problemas
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com umidade ou propriedades de absorção, a não-inflamabilidade, a elevada 

condutividade térmica e elétrica e a resistência à maioria das radiações 

(MATTHEWS, F. L.; RAWLING, R. D., 1994).

2.3.2.3 – Compósitos de matriz cerâmica (CMC) 

São compósitos que apresentam uma cerâmica como matriz, como por 

exemplo, a alumina e os vidros cerâmicos (CALLISTER JR., W. B., 2000). A 

incorporação da carga inorgânica à matriz cerâmica é feita com o objetivo de 

aumentar a sua tenacidade (COMBE, E. C., et al., 1999; MATTHEWS, F. L.; 

RAWLING, R. D., 1994).

Os compósitos de matriz cerâmica apresentam resistência à oxidação e 

à degradação em temperaturas elevadas, mas, em relação ao impacto, são 

frágeis (CALLISTER JR., W. B., 2000; MATTHEWS, F. L.; RAWLING, R. D., 

1994). Em virtude de tal fato, a propagação de uma trinca através de uma 

cerâmica, tal como uma porcelana dental, pode levar a sua fratura (COMBE, E. 

C., et al., 1999). 

2.3.3 – Aplicações 

As principais aplicações dos materiais compósitos são ilustradas na 

Tabela 5. 
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Tabela 5: Exemplos de algumas aplicações dos materiais compósitos (Fonte:

MATTHEWS, F. L.; RAWLING, R. D., 1994).

Indústria Exemplos

Aeronáutica

asas, fuselagem, hélices, trem de pouso, 

antenas, assentos, tanques de combustível 

de aviões e helicópteros

Automobilística carrocerias, encaixe de faróis, pára-choques

Naútica
bóias de sinalização, barcos (deques, 

mastros, cascos e coberturas) 

Química tanques, “containers”

Elétrica
isolantes industriais, postes de iluminação e 

alta tensão, conectores 

Militar

capacetes, coletes a prova de bala, veículos 

resistentes ao impacto, pontes portáteis, 

armas mais leves 

Construção civil pontes, coberturas, revestimentos, divisórias 

Médica implantes, materiais para restauração dental 

Entretenimento

“trailers”, barracas, mesas, cadeiras, tacos 

de golfe, raquetes de tênis, pranchas de 

“surf”, skis, varas de pescar, canoas, 

equipamentos de “playground”
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3 – REVISÃO DA LITERATURA

Uma breve revisão sobre os polímeros acrílicos (3.1) e as resinas

compostas para restauração dental (3.2) é mostrada neste capítulo. 

3.1 – Polímeros acrílicos 

Os ácidos acrílico e metacrílico e seus ésteres são usados

primariamente para preparar polímeros e copolímeros. Os produtos poliméricos

podem ser sintetizados de forma a apresentarem uma larga variedade nas

propriedades físicas, através do controle da natureza e da razão dos 

monômeros empregados na preparação e do controle do grau de ligações

cruzadas e da massa molar (NEMEC, J. W.; BAUER JR., W., 1990). 

A família dos polímeros acrílicos inclui os polímeros e copolímeros 

derivados do ácido acrílico, do ácido metacrílico e seus ésteres, além da 

acrilonitrila e acrilamida (ODIAN, G., 1991). 

3.1.1 – Polímeros de ésteres acrílicos e metacrílicos

3.1.1.1 – Estrutura

Os acrilatos e metacrilatos são etilenos não-simetricamente substituídos

e podem ser representados pela fórmula genérica indicada na Figura 2, onde 

R=H para acrilatos e R=CH3 para metacrilatos. A identidade e natureza dos

grupos R e R’ determina as propriedades dos monômeros e polímeros

formados (KINE, B. B.; NOVAK, R. W., 1990; NOVAK, R. W., 1993). 

H

C C

COOR'H

R

Figura 2: Fórmula genérica dos ésteres acrilatos e metacrilatos (Fonte: KINE, B.

B.; NOVAK, R. W., 1990)
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3.1.1.2 – Síntese dos monômeros 

3.1.1.2.1 – Monômeros acrilatos 

Há mais de 30 anos, a produção de acrílicos tem sido baseada no 

acetileno. Atualmente, devido a uma maior facilidade e menor custo, utiliza-se a

síntese de acrilatos baseada na oxidação do propileno (KINE, B. B.; NOVAK, R. 

W., 1990)

3.1.1.2.2 – Monômeros metacrilatos 

As matérias-primas mais utilizadas para a síntese de metacrilatos são o 

isobutileno e o álcool t-butílico, e a rota mais utilizada é baseada na tecnologia

de oxidação C4 (KINE, B. B.; NOVAK, R. W., 1990). 

3.1.1.3 – Propriedades dos monômeros

Acrilatos e metacrilatos são derivados do etileno e a substituição de um 

dos hidrogênios etilênicos pelo grupo carbonila causa grande influência na 

reatividade da dupla ligação. Além disso, por causa do efeito indutivo e de 

ressonância da carbonila, acrilatos e metacrilatos reagem facilmente com 

reagentes eletrofílicos, radicais livres e nucleofílicos (KINE, B. B.; NOVAK, R.

W., 1990). 

Assim sendo, os monômeros acrilatos e metacrilatos são extremamente

versáteis. Eles polimerizam ou copolimerizam facilmente, rapidamente e 

exotermicamente com uma variedade de outros monômeros. Dessa forma, é 

importante o uso de condições reacionais brandas e de inibidores de 

polimerização para evitar a rápida formação do polímero quando da realização 

de reações com ácido acrílico e seus derivados insaturados (KINE, B. B.; 

NOVAK, R. W., 1990; NOVAK, R. W., 1993). 
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Apesar dos acrilatos e metacrilatos sofrerem reações semelhantes, as 

velocidades e rendimentos das reações dos primeiros são freqüentemente 

maiores (KINE, B. B.; NOVAK, R. W., 1990). 

3.1.1.4 – Polimerização

Usualmente, iniciadores formadores de radicais livres, tais como os

compostos azo ou os peróxidos, são usados para iniciar a polimerização de 

monômeros acrílicos. Polimerizações iniciadas energia radiante (fotoquímica ou 

radiação) são também bastante conhecidas (KINE, B. B.; NOVAK, R. W., 1990;

NOVAK, R. W., 1993). 

As polimerizações de monômeros polifuncionais por radicais livres 

produzem redes fortemente ligadas. As redes de dimetacrilatos são usadas

freqüentemente em aplicações que exigem desempenho elevado, como no 

caso dos materiais restauradores dentais, os sistemas de armazenamento de 

informação e as lentes oftálmicas (REY, L. et al., 2002) 

As polimerizações de acrilatos e metacrilatos são acompanhadas pela 

liberação de uma quantidade de calor considerável e uma diminuição 

substancial de volume. Além disso, pelo fato de sofrerem inibição pelo oxigênio,

as polimerizações de acrilatos necessitam de cuidados específicos para a 

exclusão do ar do sistema reacional (NOVAK, R. W., 1993). 

Polimerizações em solução e em emulsão são usadas para produzir 

polímeros acrilatos e metacrilatos para aplicações não-rígidas, dentre as quais

se incluem os revestimentos (pinturas interiores e exteriores, incluindo pinturas

automotivas), têxteis (acabamentos para melhorar a resistência à abrasão,

união de pigmentos, redução da contração da lã, parte posterior de tapetes), 

aditivos (óleos e fluidos) para motores e selantes. Já as polimerizações em

massa e em suspensão são usadas na produção de polimetacrilatos para 

utilização em moldagens (ODIAN, G., 1991). 
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Assim, as polimerizações de acrilatos e metacrilatos via radicais livres 

podem ser realizadas pelas seguintes técnicas: 

3.1.1.4.1 – Polimerização em massa

A polimerização em massa de monômeros acrílicos é caracterizada por

uma rápida aceleração na taxa de conversão e a formação de polímeros

reticulados com ligações cruzadas e insolúveis em baixas conversões. A 

polimerização em massa de ésteres metacrílicos é freqüentemente utilizada na

manufatura de chapas, hastes e tubos de poli (metacrilato de metila) (KINE, B. 

B.; NOVAK, R. W., 1990; NOVAK, R. W., 1993). 

3.1.1.4.2 – Polimerização em solução 

A polimerização em solução de monômeros acrílicos e metacrílicos para 

formar polímeros solúveis ou copolímeros é um processo importante

comercialmente para a preparação de polímeros para utilização como

revestimentos, adesivos, impregnados e laminados (KINE, B. B.; NOVAK, R. 

W., 1990; NOVAK, R. W., 1993). 

3.1.1.4.3 – Polimerização em emulsão 

A polimerização em emulsão é o método de maior importância industrial 

para a preparação de polímeros acrílicos (NOVAK, R. W., 1993). Os polímeros 

sintetizados por esta técnica são usados nas indústrias de tintas, papéis,

têxteis, ceras e couros, onde são usados como revestimentos ou aglutinantes

(KINE, B. B.; NOVAK, R. W., 1990; NOVAK, R. W., 1993). 

3.1.1.4.4 – Polimerização em suspensão 

A polimerização em suspensão produz polimetacrilatos na forma de 

minúsculas pérolas, que são usadas primariamente como pós de moldagem e 

resinas de troca iônica (KINE, B. B.; NOVAK, R. W., 1990; NOVAK, R. W., 

1993).
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3.1.1.4.5 – Polimerização em dispersão não-aquosa 

Dispersões acrílicas e metacrílicas não-aquosas são utilizadas pela

indústria de revestimento para evitar certas dificuldades associadas com os 

polímeros de dispersão aquosa (emulsão) (KINE, B. B.; NOVAK, R. W., 1990;

NOVAK, R. W., 1993). 

3.1.1.4.6 – Polimerização por graftização 

Copolímeros graftizados são formados pelo ataque de um polímero à 

cadeia de um outro polímero. Esse método requer a geração de radicais livres

na cadeia principal do primeiro polímero enquanto o monômero do segundo 

tipo é polimerizado (NOVAK, R. W., 1993). 

3.1.1.4.7 – Polimerização induzida por radiação 

A polimerização induzida por radiação ultravioleta na preparação de 

revestimentos, tintas de impressão e substâncias para suportar a ação 

deletéria da luz tem se tornado importante nas últimas décadas, visto que ela 

oferece vantagens do ponto de vista econômico e ecológico, por requerer 

menos energia do que a polimerização térmica e apresentar redução na 

emissão de solventes. A polimerização em revestimentos através de feixes de 

elétrons tem também se tornado uma área de crescente interesse e 

importância industrial (KINE, B. B.; NOVAK, R. W., 1990; NOVAK, R. W., 1993). 

Com relação à polimerização iônica, os monômeros acrilatos e 

metacrilatos, geralmente, não polimerizam pelo mecanismo catiônico. De fato, 

a funcionalidade do acrilato ou metacrilato é freqüentemente utilizada como um 

grupo pendente passivo para monômeros polimerizados cationicamente (KINE, 

B. B.; NOVAK, R. W., 1990; NOVAK, R. W., 1993). 

Já a polimerização aniônica de monômeros acrilatos e metacrilatos para 

a formação de copolímeros estereoregulares ou em bloco é bastante conhecida.

Estas polimerizações são conduzidas em solventes orgânicos, usando 
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primariamente compostos organometálicos como iniciadores (KINE, B. B.;

NOVAK, R. W., 1990; NOVAK, R. W., 1993). 

3.1.1.5 – Propriedades dos polímeros

A natureza do grupo alquil do álcool utilizado na síntese do monômero e 

a massa molar do polímero determinam as propriedades físicas e químicas dos 

poliacrilatos e polimetacrilatos (KINE, B. B.; NOVAK, R. W., 1990). 

3.1.1.5.1 – Temperatura de transição vítrea 

Nos polimetacrilatos, a Tg é influenciada primariamente pela natureza do 

grupo alquil do álcool que deu origem ao monômero, mas também, em uma 

menor extensão, pela estereoregularidade da estrutura da cadeia (KINE, B. B.;

NOVAK, R. W., 1990; NOVAK, R. W., 1993). 

Abaixo da Tg, os polímeros são rígidos, duros, quebradiços. Já acima da 

Tg, se a massa molar for bastante alta, eles são relativamente macios. As 

propriedades mecânicas dos polímeros aumentam conforme a massa molar

aumenta até um limite crítico (KINE, B. B.; NOVAK, R. W., 1990; NOVAK, R.

W., 1993). 

Os polímeros desta classe são amorfos e se distinguem pelo seu 

aspecto transparente e estabilidade sob severas condições de serviço (NEMEC,

J. W.; BAUER JR., W., 1990). 

3.1.1.5.2 – Solubilidade

A solubilidade de um polímero em um determinado solvente ocorre 

quando a variação da energia livre da mistura é negativa. Na solução, há uma

movimentação das cadeias poliméricas, a entropia aumenta e o polímero 

solubiliza. Dessa forma, se um polímero é solúvel em um bom solvente, ele é

geralmente solúvel em todas as proporções (KINE, B. B.; NOVAK, R. W., 1990;

NOVAK, R. W., 1993).
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A viscosidade da solução polimérica é dependente da concentração,

massa molar e composição do polímero, assim como da composição do 

solvente e da temperatura. Quando o solvente é evaporado da solução, não 

ocorre nenhuma separação de fase ou precipitação e a viscosidade aumenta

continuamente até que um filme coerente seja formado (KINE, B. B.; NOVAK,

R. W., 1990; NOVAK, R. W., 1993). 

3.1.1.5.3 – Estabilidade hidrolítica 

Os polimetacrilatos têm resistência hidrolítica maior que os poliacrilatos,

tanto em hidrólises ácidas quanto alcalinas (KINE, B. B.; NOVAK, R. W., 1990; 

NOVAK, R. W., 1993).

3.1.1.5.4 – Estabilidade térmica 

A menos que sejam sujeitos a situações de aquecimento extremo, os 

poliacrilatos são duráveis, não despolimerizam e degradam lentamente. Em 

contraste, os metacrilatos despolimerizam facilmente em alta conversão e em

temperaturas maiores do que 300 ºC (KINE, B. B.; NOVAK, R. W., 1990; 

NOVAK, R. W., 1993). 

3.1.1.6 – Fatores de segurança e saúde 

Em geral, os polímeros dos acrilatos e metacrilatos são considerados 

atóxicos. Contudo, devem ser usados com cautela devido à presença dos 

aditivos e/ou monômeros residuais (KINE, B. B.; NOVAK, R. W., 1990; NOVAK,

R. W., 1993). 

3.1.1.7 – Aplicações dos poliacrilatos e polimetacrilatos 

A combinação de durabilidade, coloração e a habilidade para formar, de 

maneira relativamente fácil, moléculas para aplicações específicas têm feito 

dos ésteres acrílicos candidatos para diversas aplicações (NOVAK, R. W., 

1993).
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Dessa forma, os polimetacrilatos tendem a ser usados em objetos 

moldados ou modelados por causa da sua rigidez, enquanto os poliacrilatos 

encontram aplicações onde requerem flexibilidade ou extensibilidade (KINE, B. 

B.; NOVAK, R. W., 1990; NOVAK, R. W., 1993; ODIAN, G., 1991).

As aplicações não-rígidas incluem revestimentos, têxteis, papéis e 

aditivos para óleos (KINE, B. B.; NOVAK, R. W., 1990; NOVAK, R. W., 1993). 

As aplicações para os polimetacrilatos rígidos incluem cobertura para 

vidros de segurança e prevenção de vandalismo (janelas de escolas, casas e 

fábrica, portas-janela de pátio, janelas e abóbadas de aviões, painéis ao redor 

de rinques de hóquei, janelas divisórias em bancos, bancadas de banheiros e 

clarabóias), iluminação interna e externa, lentes e difusores, estruturas

arquiteturais, instalações sanitárias, fibras ópticas para transmissão de luz, 

lentes de contato, lentes para microscópio, dentaduras e materiais compósitos

restauradores (KINE, B. B.; NOVAK, R. W., 1990; NOVAK, R. W., 1993; ODIAN,

G., 1991). 

A produção de polímeros para aplicações dentais tem aumentado 

continuamente (BOGDAL, D., et al., 1997). Os polímeros acrílicos, destacando-

se os metacrilatos, obtiveram boa popularidade na Odontologia porque são 

econômicos e podem ser produzidos facilmente usando técnicas relativamente 

simples. Eles representam o principal grupo de polímeros com propriedades e 

características essenciais para o uso na cavidade oral (ANUSAVICE, K. J., 

1998; DEB, S., 1998; LOVELL, L. L., et al., 2001).
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3.2 – Resinas compostas dentais 

O cirurgião-dentista utiliza resinas compostas para restaurar estruturas

dentárias perdidas. Como o desenvolvimento de novas resinas é dinâmico e 

vem sendo feito em bases regulares, é de suma importância um maior

conhecimento da química básica desses materiais, visto que as condições na 

cavidade oral são muito rígidas (temperatura, pH, etc.) e apenas os materiais

mais estáveis quimicamente e inertes podem suportá-las sem deterioração 

(ANUSAVICE, K. J., 1998). 

Dessa forma, o desempenho de uma resina dental está relacionado com 

suas características (ANUSAVICE, K. J., 1998; MORTON, J. et al., 1993): 

(a) químicas – deve ser completamente insolúvel na saliva ou em quaisquer 

outros fluidos da boca;

(b) físicas – deve ter estabilidade dimensional sob todas as condições de uso,

incluindo as mudanças de temperatura e variação de carga mastigatória, além

de possuir adequada resistência;

(c) biológicas – não deve ser tóxica ao organismo humano;

(d) estéticas – deve exibir translucidez ou transparência suficiente para que se 

possa igualar à aparência dos tecidos orais que irá substituir; 

(e) de manipulação – deve ser fácil de misturar, inserir, modelar e polimerizar, e 

ser insensível às variações dos procedimentos de manipulação, além de não 

produzir gases ou pó tóxico.

Ainda que os metacrilatos preencham razoavelmente bem esses 

requisitos, nenhuma resina dental enquadra-se em todas as exigências

supracitadas (ANUSAVICE, K. J.,1998). 
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3.2.1 – Histórico 

O professor George C. Paffenbarger, um dos pesquisadores pioneiros

no campo dos materiais dentários, afirmava que as resinas acrílicas para 

restauração dentária poderiam ser muito melhoradas se fosse possível 

adicionar a sua composição uma carga inorgânica para atuar como reforço. Por 

volta de 1951, Knok e Glenn misturaram 15% de silicato de alumínio na forma

de partículas de carga ao metacrilato de metila, partindo do princípio de que da 

mistura de um material, em que certa propriedade é alta, com outro em que a 

mesma propriedade é baixa, pode resultar um terceiro produto em que essa 

propriedade seja intermediária (ANUSAVICE, K. J., 1998; MOTA, R. G., 1991). 

Dessa forma, em 1954, já existiam várias resinas acrílicas que 

apresentavam uma pequena quantidade de carga inorgânica, mas, além da 

proporção de carga adicionada ser muito pequena em relação à quantidade de 

resina que compunha o material, não existia ainda um meio de propiciar uma 

união química das partículas de carga com a resina acrílica. Estas resinas

foram chamadas pseudo-compostas e, comercialmente, denominadas

Chameleon, Permite A e Merdon 7 (MOTA, R. G., 1991). 

No final dos anos 50 e início dos anos 60, o desenvolvimento dos

materiais compostos restauradores se deu efetivamente, através das pesquisas

realizadas por Bowen com resinas epóxi reforçadas com cargas inorgânicas.

Entretanto, a baixa velocidade de polimerização e tendência à descoloração

das resinas epóxi o estimularam a trabalhar com uma combinação de resinas

epóxi e acrílicas. Este trabalho culminou na síntese da molécula do Bisfenol A-

metacrilato de glicidila, que satisfez vários quesitos de uma matriz para um

compósito dentário (ANUSAVICE, K. J., 1998; GALAN JR., J., 1999).

Desde então, os compósitos rapidamente substituíram os cimentos de 

silicato e as resinas acrílicas em restaurações estéticas de dentes anteriores

(ANUSAVICE, K. J., 1998; COMBE, E. C., et al., 1999). 
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Atualmente, muitas pesquisas estão sendo realizadas para melhorar o 

desempenho clínico dos compósitos dentais. Os principais tópicos investigados

incluem o desenvolvimento de novos materiais com contração de polimerização

reduzida, para melhorar a adaptação marginal e evitar as cáries recorrentes, 

bem como o aumento da biocompatibilidade pela redução da eliminação de 

alguns componentes das resinas durante o seu uso (KIM, J-G.; CHUNG, C-M., 

2003).

3.2.2 – Composição

Os modernos compósitos utilizados na Odontologia contêm inúmeros

componentes, mas os principais são a matriz polimérica e o reforço de 

partículas de carga inorgânica. Além destes dois constituintes, várias

substâncias são incorporadas para melhorar a eficácia e a durabilidade do

material. Um agente de união (geralmente, um organosilano) é necessário para

promover a adesão entre a carga inorgânica e a matriz polimérica, como 

também um sistema ativador-catalisador para iniciar a polimerização 

(ANUSAVICE, K. J., 1998; aCHUNG, C. M., et al., 2002 ; COMBE, E. C., et

al., 1999; DEB, S., 1998; FONG, H., 2004; aLOVELL, L. G., et al., 2001;
bLOVELL, L. G., et al., 2001; VREVEN, J; RASKIN, A., 1997).

Um compósito dental necessita, também, conter pequenas quantidades

de outros aditivos para melhorar a estabilidade da cor, prevenir a polimerização

prematura, além de pigmentos e opacificadores para aproximar-se da cor das

estruturas dentárias (aCHUNG, C. M., et al., 2002 ; COMBE, E. C., et al., 1999;

DEB, S., 1998). 

3.2.2.1 – Matriz polimérica 

Os compósitos dentais utilizam monômeros aromáticos ou diacrilatos

alifáticos para a constituição da matriz polimérica (ANUSAVICE, K. J., 1998; 

COMBE, E. C., et al., 1999; STANSBURY, J. W.; DICKENS, S. H., 2001;

LOVELL, L. G. et al., 2001). Monômeros como os dimetacrilatos, que 
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apresentam funcionalidade maior que 2, permitem uma grande extensão de 

ligações cruzadas entre as cadeias, resultando em uma matriz mais resistente 

à degradação por solventes (ANUSAVICE, K. J., 1998; DEB, S., 1998).

Entretanto, todos os dimetacrilatos utilizados, atualmente, como base de

resinas dentais produzem contração volumétrica considerável durante a 

polimerização (GE, J., et al., 2005). 

Adicionalmente, os monômeros constituintes da matriz polimérica dos

compósitos dentais devem ser atóxicos e capazes de polimerização rápida na 

presença de oxigênio e umidade, visto que as restaurações são polimerizadas

in situ (ANUSAVICE, K. J., 1998; DEB, S., 1998).

3.2.2.1.1 – Bis-GMA 

O 2,2-bis[4(2-hidroxi-3-metacriloiloxipropoxi)fenil]propano ou Bisfenol A-

metacrilato de glicidila, Bis-GMA ou resina de Bowen, é o monômero mais

freqüentemente usado em materiais restauradores. Este monômero de alta 

massa molar é um éster aromático de um dimetacrilato, que, através da 

polimerização por adição via radicais livres, origina um polímero com ligações

cruzadas, rígido e insolúvel. Os dois anéis aromáticos presentes na sua 

estrutura (Figura 3) conferem à molécula uma estrutura central rígida. Por sua 

vez, os dois grupos hidroxila promovem ligações intermoleculares do tipo 

pontes de hidrogênio, e os dois grupos metacrilato terminais são determinantes 

para a polimerização do monômero (ANUSAVICE, K. J., 1998; BASCONES, A., 

et al., 2002; COMBE, E. C., et al., 1999; DEB, S., 1998; VREVEN, J; RASKIN,

A., 1997). 
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Figura 3: Estrutura química do monômero Bis-GMA (Fonte: GALAN JR., J., 

1999).
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O monômero Bis-GMA pode ser sintetizado por duas vias: 

1ª) através de uma reação de condensação entre o ácido metacrílico (MAA) e o 

éter diglicidílico de bisfenol A (DGEBA), catalisada por uma amina terciária

(AHN, K-D., et al., 1999; PIELICHOWSKI, K., et al., 1997; SANDNER, B.; 

SCHREIBER, R., 1992; SHEELA, M. S., et al., 1991); 

2ª) por uma reação do bisfenol A com o metacrilato de glicidila (COMBE, E. C., 

et al., 1999; SIDERIDOU, I., 2002; VREVEN, J.; RASKIN, A., 1997). 

No entanto, o Bis-GMA apresenta algumas desvantagens. A mais 

importante é a presença de grupos hidroxila (OH). Como conseqüência das 

ligações intermoleculares do tipo ponte de hidrogênio, esse monômero

apresenta viscosidade elevada (1200-1500 Pa.s) e tendência à sorção de água.

Dessa forma, a utilização de um monômero diluente é essencial para permitir a 

incorporação de uma grande quantidade de carga, de modo a produzir uma 

pasta de consistência adequada para aplicação clínica (BOGDAL, D., et al.,

1997; DAVY, K. W. M., et al., 1998; DEB, S., 1998; FONG, H., 2004;

MOSZNER, N.; SALZ, U., 2001; STANSBURY, J. W.; DICKENS, S. H., 2001).

Os monômeros diluentes podem ser quaisquer monômeros metacrílicos

de baixa massa molar e serão mais bem descritos a seguir, no item 3.2.2.2. 

Entretanto, quanto menor a sua massa molar, maior a contração de 

polimerização (cCHUNG, C. M., et al., 2002). Como resultado da diminuição de 

volume, um “gap” (espaço, fenda) é formado entre a parede da cavidade 

dentária e o material restaurador (BOGDAL, D., et al., 1997; LU, H., et al.,

2005).

A outra desvantagem do Bis-GMA é a dificuldade em purificá-lo pelas

técnicas usuais, tais como recristalização e destilação (BOGDAL, D., et al.,

1997). Uma alternativa para esse problema seria a sua purificação através de 

colunas cromatográficas de sílica gel, usando uma mistura de exano e acetato 

de etila (3:1 e 1:1 v/v) como eluentes. Outros metacrilatos também podem ser 

purificados através de colunas de sílica gel (AHN, K-D., et al., 1999). 
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3.2.2.1.2 – UDMA 

Diferentes combinações de dimetacrilatos têm sido estudadas durante 

anos. Atualmente, um pequeno número de produtos comerciais usa 

monômeros alternativos como matriz polimérica, como por exemplo, os

dimetacrilatos de uretana (COMBE, E. C., et al., 1999). Esses monômeros

podem ser descritos como constituídos por uma cadeia principal contendo um 

ou mais grupos de uretana (R2NC(O)OR) e dois grupos finais de metacrilato 

(ANUSAVICE, K. J., 1998), como mostrado na Figura 4. 

Os dimetacrilatos de uretana alifáticos (UDMA) foram desenvolvidos

inicialmente para produzir monômeros com viscosidades mais baixas. As

propriedades dos compósitos baseados nesses monômeros são, geralmente,

similares às propriedades dos materiais contendo a resina de Bowen. Além

disso, monômeros do tipo uretanas polifuncionais aplicados às misturas 

binárias uretana-Bis-GMA melhoram as propriedades mecânicas de uma resina 

dental. A correlação das propriedades mecânicas com o conteúdo uretana é 

baseada na ligação cruzada que pode ocorrer na presença de grupos amida 

(COMBE, E. C., et al., 1999; DEB, S., 1998; GALAN JR., J., 1999; VREVEN, J.; 

RASKIN, A., 1997). 
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Figura 4: Estrutura química do monômero UDMA (Fonte: GALAN JR., J., 1999).

A principal vantagem do dimetacrilato de uretana é a sua menor

viscosidade, o que permite a incorporação de uma porcentagem maior de 

carga inorgânica, sem a adição de diluentes de baixa massa molar. Em 

contrapartida, os principais defeitos são uma contração de polimerização

elevada e uma certa fragilidade (VREVEN, J.; RASKIN, A., 1997). 
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3.2.2.1.3 – Outros monômeros

Monômeros que apresentem baixa viscosidade e reduzida absorção de 

água têm sido desenvolvidos, substituindo-se as hidroxilas originárias da 

abertura do anel epóxido presente na estrutura dos metacrilatos. Vários novos 

monômeros dimetacrilatos de difenóis propoxilados têm sido reportados com

estruturas lineares e flexíveis e tendo viscosidades moderadas (DEB, S., 1998;

GALAN JR., J., 1999; MOSZNER, N; SALZ, U., 2001), como por exemplo, o 

IsoBis-GMA (Figura 5), o Bis-EDMA (Figura 6), e o Bis-DMA (Figura 7). 
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Figura 5: Estrutura do monômero IsoBis-GMA (Fonte: GALAN JR., J., 1999). 
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Figura 6: Estrutura do monômero Bis-EDMA (Fonte: GALAN JR., J., 1999). 
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Figura 7: Estrutura do monômero Bis-DMA (Fonte: GALAN JR., J., 1999). 
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As modificações mais recentes no desenvolvimento de novos

monômeros para uso em compósitos dentais incluem a síntese de monômeros

que contêm diacrilatos alifáticos bromados, os quais conferem radiopacidade

ao sistema; os metacrilatos fosfonados, que auxiliam na adesão à estrutura 

dental e os metacrilatos polifluorados, que promovem uma maior resistência e 

menor absorção de água (ADUSEI, G., et al., 2003; DEB, S., 1998; MOSZNER,

N; SALZ, U., 2001; STANSBURY, J. W.; ANTONUCCI, J. M., 1999). 

Outros recursos também têm sido utilizados para reduzir a contração de

polimerização e aumentar a biocompatibilidade. Dentre os quais, destacam-se 

a ciclopolimerização de oligômeros multifuncionais; as polimerizações

catiônicas ou via radicais livres de monômeros cíclicos (como os éteres cíclicos, 

acetais cíclicos e vinilciclopropanos), o desenvolvimento de alguns polímeros

líquido–cristalinos derivados de dimetacrilatos, de metacrilatos hiper-

ramificados ou dendríticos e de dimetacrilatos contendo silanos ou fluoretos. 

Contudo, esses monômeros, quando comparados com os dimetacrilatos

convencionais, apresentam ainda desvantagens como dificuldade na síntese,

baixa reatividade de polimerização ou propriedades mecânicas inferiores 

(CHUNG, C. M., et al., 2002).

3.2.2.2 – Monômeros diluentes 

Alguns monômeros, conhecidos como monômeros diluentes, são 

incluídos nas formulações dos compósitos para reduzir a viscosidade do 

material e, por conseguinte, permitir uma mistura mais homogênea com os 

constituintes inorgânicos, como também para facilitar a manipulação clínica

(COMBE, E. C., et al., 1999).

Os diluentes são comonômeros de baixa massa molar, tais como os 

dimetacrilatos de etilenoglicol (EGDMA) e de trietilenoglicol (TEGDMA),

ilustrados na Figura 8. Esses monômeros também são polifuncionais,

apresentando dois grupos metacrilato reativos por molécula. Eles aumentam a 

eficiência de polimerização via mistura e combinação dos constituintes. 

Contudo, a contração de polimerização e a absorção de água em polímeros
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acrílicos, são adversamente afetados, fatores que limitam a quantidade de 

diluente que pode ser adicionado ao compósito (COMBE, E. C., et al., 1999; 

DEB, S., 1998; VREVEN, J.; RASKIN, A., 1997).
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Figura 8: Estrutura dos monômeros (a) EDGMA e (b) TEGDMA (Fonte: 

ANUSAVICE, K. J., 1998).

3.2.2.3 – Carga inorgânica 

Partículas muito pequenas de matéria inorgânica são utilizadas como 

agente de reforço ou carga, com a finalidade de melhorar as propriedades

mecânicas e baixar a dilatabilidade térmica e a contração de polimerização das

resinas compostas. Os materiais de reforço mais comuns são o quartzo, o vidro

de silicato de boro e os vidros cerâmicos, que podem ser de lítio, bário, 

alumínio ou silicato de bário e estrôncio (BASCONES, A., et al., 2002; GALAN 

JR., J., 1999).

A morfologia das partículas de carga tem uma grande influência nas

propriedades de uma resina composta, enquanto o tamanho dessas partículas

influencia diretamente a viscosidade e a textura da superfície (BASCONES, A., 

et al., 2002; GALAN JR., J., 1999; MANHART, J., et al., 2000). 

As partículas de quartzo foram largamente usadas como carga nos 

compósitos de primeira geração. Tinham a vantagem de serem quimicamente

inertes, mas o inconveniente da alta dureza, resultando em dificuldades no 

polimento dos compósitos e na possibilidade de causarem maior abrasão nos
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dentes ou restaurações opostas. Cargas de vidro e cerâmicas contendo metais 

pesados (como bário, estrôncio e zircônio) têm sido usadas por promoverem

radiopacidade à resina, só que elas não são tão inertes quanto o quartzo em 

meio aquoso. Atualmente, partículas de sílica coloidal são as cargas mais 

utilizadas (ANUSAVICE, K. J., 1998; COMBE, E. C., et al., 1999; DEB, S.,

1998).

A translucidez da carga precisa ser similar à da estrutura dentária para 

assegurar uma estética aceitável de uma restauração com compósito, ou seja,

o índice de refração das cargas deve estar próximo ao das resinas (LOVELL, L. 

L., et al., 2001). 

Geralmente, a incorporação de partículas de carga inorgânica tem os 

seguintes efeitos sobre o polímero: melhoria nas propriedades mecânicas, tais

como resistência à compressão, módulo de elasticidade, resistência à abrasão 

e dureza superficial; redução no coeficiente de expansão térmica linear;

redução na contração de polimerização; melhor contribuição para a estética,

visto que partículas vítreas são capazes de modificar a aparência óptica do 

compósito; diminuição na quantidade de calor produzido na polimerização, já 

que uma menor quantidade de resina é usada (COMBE, E. C., et al., 1999;

DEB, S., 1998; MANHART, J., et al., 2000). 

3.2.2.4 – Agente de união carga inorgânica-matriz polimérica 

A incorporação de carga inorgânica como reforço à matriz polimérica

melhora consideravelmente suas propriedades, desde que haja uma perfeita 

adesão entre as fases. Para que isso ocorra, é necessário que estes dois

constituintes estejam ligados quimicamente, caso contrário, as cargas podem

até enfraquecer o material. Dessa forma, devido à importância dessa adesão, a

carga é usualmente tratada com o emprego de um agente de união, o que é 

extremamente importante para o sucesso de uma resina composta 

(ANUSAVICE, K. J., 1998; COMBE, E. C., et al., 1999; ELLIOT, J. E., et al.,

2001).
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Embora titanatos e zirconatos possam ser utilizados como agentes de 

união, os organosilanos – como o -metacriloxi-propil-trimetoxi-silano (Figura 9) 

– são os mais empregados. Em seu estado hidrolisado, o silano contém grupos 

silânicos que podem aderir aos silanóis na superfície das cargas, pela 

formação de uma adesão silânica (Si-O-Si), tornando essas cargas hidrófobas.

Os grupos metacrilato (CH2 C) dos compostos organosilanos formam uma 

ligação covalente com os grupamentos metacrilato da resina quando ela é 

polimerizada, completando, assim, o processo de união (ANUSAVICE, K. J., 

1998; COMBE, E. C., et al., 1999; DEB, S., 1998). 

H2C
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C O CH2 CH2
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Figura 9: Estrutura do -metacriloxi-propil-trimetoxi-silano (Fonte: ANUSAVICE,

K. J., 1998). 

3.2.2.5 – Sistema ativador-iniciador

A iniciação da polimerização dos compósitos dentais pode ser

promovida por ação química ou física. Os tipos de sistema ativador-iniciador, 

responsáveis pela formação dos radicais livres e, por conseguinte, pela 

polimerização desses materiais, serão apresentados, juntamente com o 

mecanismo de polimerização, no item 3.2.3.

3.2.2.6 – Aditivos

Os aditivos comumente empregados nos compósitos dentais são os

inibidores de polimerização e os modificadores ópticos (pigmentos e 

opacificadores) (ANUSAVICE, K. J., 1998). 

Para minimizar ou prevenir a polimerização espontânea dos monômeros 

durante a armazenagem, inibidores são adicionados ao sistema de resina. 

Esses inibidores têm um forte potencial de reatividade com os radicais livres.

Os inibidores de polimerização mais freqüentemente utilizados são o

Jeanne Hemetério Cordeiro dos Reis



Revisão da Literatura 48

hidroxitoluenobutilado, a hidroquinona e o éter monometílico de hidroquinona 

(ANUSAVICE, K. J., 1998; COMBE, E. C., et al., 1999; DEB, S., 1998; LLOYD,

C. H., 2001). 

Além disso, para se enquadrarem à aparência do dente, as restaurações

de compósito precisam ter visualmente a mesma coloração (cor) e translucidez

de sua estrutura. A coloração é alcançada pela adição de diferentes pigmentos.

Estes pigmentos freqüentemente se constituem em vários óxidos metálicos,

que são acrescentados em pequenas quantidades (ANUSAVICE, K. J., 1998;

DEB, S., 1998).

A translucidez ou a opacidade é fornecida para simular a dentina e o 

esmalte dentário. Atualmente, os opacificadores mais utilizados são o dióxido

de titânio e o óxido de alumínio, que são adicionados ao compósito em 

pequeníssimas quantidades (0,001 a 0,007% em peso) (ANUSAVICE, K. J., 

1998).

Para prevenir descoloração dos compósitos em serviço, outros 

compostos ainda são incorporados, os quais absorvem radiação 

eletromagnética. Evidências clínicas sugerem que esses compostos promovem 

estabilidade de cor (COMBE, E. C., et al., 1999).

3.2.3 – Mecanismo de polimerização

As resinas solidificam-se quando polimerizadas. A polimerização ocorre 

através de uma série de reações químicas, pelas quais a macromolécula ou o 

polímero é formado por um grande número de moléculas de monômero 

(ANUSAVICE, K. J., 1998).

Os monômeros de metacrilato de metila e de dimetacrilatos polimerizam

por reações de adição, iniciadas por radicais livres. Os radicais livres podem

ser gerados por ativação química e por energia externa (calor ou luz) 

(BASCONES, A., et al., 2002; COMBE, E. C., et al., 1999; DEB, S., 1998, 

ENSAFF, H., et al., 2001; GALAN, JR., J., 1999; LECAMP, L., et al., 2001).
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Dessa forma, as resinas compostas podem ser classificadas de acordo 

com o método de ativação da polimerização em: 

3.2.3.1 – Resinas compostas ativadas quimicamente

Também chamadas de resinas autopolimerizáveis ou resinas de 

polimerização química, os compósitos quimicamente ativados são fornecidos

em um sistema de duas pastas, disponíveis em potes ou em seringas. Uma 

das pastas contém o peróxido de benzoíla, iniciador da polimerização, e a outra 

pasta contém o ativador, que é uma amina terciária, como mostra a Figura 10.

Das aminas terciárias, N,N-dimetil-p-toluidina foi a primeira a ser utilizada como

ativador, mas, agora, N,N-dihidroxietil-p-toluidina é a mais freqüentemente

usada (COMBE, E. C., et al., 1999). 
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dimetil p-toluidina
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Figura 10: Mecanismo de iniciação química da polimerização das resinas

Neste caso, a polimerização é iniciada pela mistura das duas pastas 

(ANUS

m problema comum, quase impossível de evitar neste tipo de resina 

dental,

dentais ativadas quimicamente (Fonte: GALAN JR., J., 1999).

AVICE, K. J., 1998; ENSAFF, H. et al., 2001; LECAMP, L. et al., 2001).

Assim sendo, quantidades iguais devem ser dispensadas em um bloco e

misturadas rapidamente por 30 segundos de forma vigorosa, visto que uma

polimerização uniforme depende da homogeneização da mistura do ativador e 

do iniciador (ANUSAVICE, K. J., 1998).

U

é a incorporação de bolhas de ar durante o processo de mistura, que 

contêm oxigênio e que, por sua vez, pode causar uma inibição na
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polimerização. Um outro problema é o pequeno tempo de trabalho após o 

material ter sido espatulado (ANUSAVICE, K. J., 1998). 

3.2.3.2 – Resinas compostas fotoativadas 

Os materiais fotoativados apresentam-se sob a forma de pastas únicas,

que não necessitam de mistura (ANUSAVICE, K. J., 1998). 

Os primeiros sistemas fotoativados foram introduzidos no mercado nos

anos 70 e usavam uma luz ultravioleta para gerar os radicais livres.

Posteriormente, a radiação foi substituída por luz visível, que permite uma

maior profundidade de polimerização em períodos de tempo mais curtos. 

Dessa forma, tornou-se possível polimerizar camadas mais grossas, de até 2 

mm (ANUSAVICE, K. J., 1998; PEUTZFELDT, A., et al., 2000).

A exposição do compósito à luz visível produz um estado de excitação

do fotoiniciador e uma interação com a amina para formar os radicais livres,

que iniciam a polimerização por adição, como mostrado na Figura 11 

(ANUSAVICE, K. J., 1998; COMBE, E. C., et al., 1999; DEB, S., 1998; GALAN

JR., J., 1999; LECAMP, L., et al., 2001).

O fotoiniciador mais comumente empregado é uma -dicetona, a 

canforoquinona, que está presente na pasta em níveis de, aproximadamente, 

0,2% em peso. A zona azul do espectro de luz visível encontra-se entre 400 e 

500 nm e a canforoquinona absorve em um comprimento de onda de, 

aproximadamente, 468 nm (ANUSAVICE, K. J., 1998; COMBE, E. C., et al.,

1999; DEB, S., 1998; GALAN JR., J., 1999; LECAMP, L., et al., 2001). 

Existem várias aminas aceleradoras propícias para a interação com a 

canforoquinona, tal como o metacrilato de etil-2-N,N-dimetil amina (DMAEMA), 

presente na pasta em concentrações da ordem de 0,15% em peso 

(ANUSAVICE, K. J., 1998). 
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Figura 11: Mecanismo de fotoiniciação da polimerização das resinas dentais

fotopolimerizáveis: a) absorção da luz visível pela canforoquinona; b) reação da 

canforoquinona com a amina terciária; c) formação de um complexo ativado; d) 

rearranjos no complexo ativado; e) criação de duas espécies radicalares

(radicais livres); f) desativação da canforoquinona (Fonte: aTRUFIER-BOUTRY,

D., et al., 2003). 

3.2.4 – Classificação dos compósitos restauradores dentais 

Os compósitos são freqüentemente classificados com base no tamanho 

médio de suas partículas de carga (ANUSAVICE, K. J., 1998; DEB, S., 1998;

FANO, V., et al., 1997; GALAN, JR., J., 1999). Além disso, o grau volumétrico 

dessas cargas, seu tamanho, sua distribuição por tamanho, seu índice de 

refração, sua radiopacidade e sua dureza são fatores importantes na 

determinação das propriedades e na aplicação clínica do compósito resultante

(ANUSAVICE, K. J., 1998; DEB, S., 1998; MORTON, J. et al., 1993). 
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As principais classes de compósitos baseados no tamanho e distribuição

do tamanho da partícula de carga são: 

3.2.4.1 – Compósitos de macropartículas

São também chamados de tradicionais, convencionais ou de 1ª geração 

e foram desenvolvidos durante os anos 70 e ligeiramente modificados com o 

decorrer do tempo. A carga mais comumente utilizada é o quartzo moído e o

tamanho médio dessas partículas está entre 8 e 12 m. A quantidade de 

partículas no material geralmente situa-se entre 70 e 80% em peso ou 60 a 

65% em volume total (ANUSAVICE, K. J., 1998; BASCONES, A., et al., 2002; 

COMBE, E. C., et al., 1999; DEB, S., 1998; VREVEN, J.; RASKIN, A., 1997).

3.2.4.2 – Compósitos de micropartículas

São denominados compósitos de 2ª geração e foram desenvolvidos com

o intuito de suplantar os problemas de rugosidade superficial associados aos

compósitos tradicionais. Empregam partículas de sílica coloidal como carga 

inorgânica, as quais têm um tamanho individual de, aproximadamente, 0,04 m

e tendem a se aglomerar. Os aglomerados dessas partículas são os 

responsáveis pelo tamanho de 0,04 a 0,4 m, freqüentemente presentes na 

literatura de classificação desse tipo de material. O conteúdo final da carga de 

material inorgânico pode ser de 50% em peso (aproximadamente 30 a 40% em 

volume) (ANUSAVICE, K. J., 1998; BASCONES, A., et al., 2002; COMBE, E. 

C., et al., 1999; DEB, S., 1998; VREVEN, J.; RASKIN, A., 1997).

Devido a textura de sua superfície, esses compósitos tornaram-se o 

material de escolha para restaurações estéticas nos dentes anteriores,

principalmente em áreas de pouco esforço, e para áreas subgengivais

(ANUSAVICE, K. J., 1998). 
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3.2.4.3 – Compósitos de partículas de carga fina (ou minipartículas)

Foram desenvolvidos no sentido de se alcançar uma textura semelhante

aos compósitos de micropartículas, e ainda se obter ou melhorar as

propriedades físicas e mecânicas de um compósito tradicional. O tamanho 

médio das partículas varia de 1 a 5 m, mas a distribuição dos tamanhos é 

muito ampla, o que facilita a compactação de uma grande quantidade de carga.

Os compósitos desse tipo contêm 80% em peso e 60 a 65% em volume de 

carga e, por isso, apresentam propriedades físicas e mecânicas superiores

(ANUSAVICE, K. J., 1998; BASCONES, A., et al., 2002). 

Alguns compósitos de partículas finas usam o quartzo como carga, mas 

a maioria incorpora vidros que contêm metais pesados como bário (Ba), 

estrôncio (Sr) e zircônio (Zr). Sílica coloidal é geralmente adicionada na 

proporção de 5% em peso para ajustar a viscosidade da pasta (ANUSAVICE, 

K. J., 1998). 

Devido à melhoria na resistência e sua alta concentração de carga,

esses compósitos são indicados para aplicações em áreas de grande

concentração de esforços e naquelas onde haja possibilidade de ocorrer 

abrasão (ANUSAVICE, K. J., 1998). 

3.2.4.4 – Compósitos híbridos 

Foram desenvolvidos no sentido de se obter uma superfície ainda mais

lisa do que a obtida com a utilização de compósitos de partículas finas

(ANUSAVICE, K. J., 1998). 

Como o próprio nome sugere, existem dois tipos de partículas nesse tipo 

de compósito. Os mais modernos utilizam uma mistura de partículas de sílica 

coloidal e de vidro moído contendo metais pesados, constituindo um conteúdo 

de carga de, aproximadamente, 75 a 80% em peso. As partículas têm um 
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tamanho médio de 0,6 a 1,0 m (ANUSAVICE, K. J., 1998; COMBE, E. C., et

al., 1999; DEB, S., 1998; VREVEN, J.; RASKIN, A., 1997).

As propriedades físicas para os compósitos híbridos, geralmente, variam

entre aquelas dos compósitos tradicionais e dos compósitos de partículas finas,

e eles são amplamente utilizados para restaurações em dentes anteriores 

(ANUSAVICE, K. J., 1998). 

3.2.5  – Propriedades 

3.2.5.1 – Biológicas 

A biocompatibilidade dos materiais restauradores geralmente relaciona-

se a seu efeito sobre a polpa dentária com relação à toxicidade química 

inerente ao material (ANUSAVICE, K. J., 1998). 

A injúria química por compósitos é possível se seus componentes não-

polimerizados forem liberados ou propagados pelo material e, 

subseqüentemente, alcançarem a polpa. Materiais não-polimerizados na 

parede pulpar da cavidade podem induzir uma inflamação da polpa dental a 

longo prazo (ANUSAVICE, K. J., 1998; DEB, S., 1998).

Compósitos polimerizados devidamente são relativamente 

biocompatíveis, porque exibem uma solubilidade mínima e suas porções não-

reagidas são liberadas em pequenas quantidades. Sob o ponto de vista 

toxicológico, essas porções liberadas são muito pequenas para causarem

reações tóxicas (ANUSAVICE, K. J., 1998; DEB, S., 1998). 

3.2.5.2 – Físicas 

3.2.5.2.1 – Mecânicas

As propriedades mecânicas dos compósitos dentais são geralmente 

boas, se bem que os materiais de micropartículas são menos rígidos do que os 
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compósitos híbridos. Os compósitos quimicamente polimerizados podem ser

menos rígidos do que os materiais fotopolimerizados, por causa da presença 

do ar incorporado durante a mistura (COMBE, E. C., et al., 1999). 

Apesar de trabalhos com ensaios clínicos mostrarem que os compósitos

são suficientemente resistentes para as aplicações a que se destinam (DEB, S.,

1998), eles apresentam ainda baixa resistência mecânica, principalmente 

quando utilizados em áreas sujeitas a grandes esforços mastigatórios como os 

dentes posteriores (PARK, C.; ROBERTSON, R. E., 1998).

Os compósitos dentais apresentam uma susceptibilidade intrínseca à 

abrasão. No entanto, a abrasão, bem como a dureza e a rugosidade, são 

controladas, principalmente, pelo conteúdo, tipo e tamanho da carga (DEB, S., 

1998).

Já a resistência à compressão dos compósitos dentais é uma 

propriedade diretamente ligada ao efeito benéfico das cargas inorgânicas. As

resinas sem carga apresentam uma resistência à compressão de,

aproximadamente, 80 MPa, enquanto esse valor é de 300 MPa (250 a 350)

para os compósitos convencionais, 350 MPa (300 a 400) para os compósitos

de micropartículas e 400 MPa (350 a 450) para os compósitos híbridos

altamente carregados. Assim, quando comparados aos valores apresentados

pelo amálgama dental, bem como pelo esmalte e dentina, os valores de 

resistência à compressão das resinas compostas dentais são altamente 

satisfatórios (VREVEN, J.; RASKIN, A., 1997). 

O módulo de Young (E) é a medida da resistência oferecida por um

material ao desenvolvimento de uma deformação elástica uniaxial ( ), em 

resposta à tensão ( ) desenvolvida. Essa propriedade é determinada pela 

relação tensão x deformação na região elástica linear e é citada universalmente

para quantificar a rigidez dos materiais dentários (CHABRIER, F., et al., 1999;

VREVEN, J.; RASKIN, A., 1997). 
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3.2.5.2.2 – Térmicas 

Os materiais presentes na boca estão sujeitos a variações de 

temperatura por causa da ingestão de comidas e bebidas quentes. Dessa

forma, o conhecimento das suas mudanças dimensionais sofridas em

decorrência das mudanças térmicas é importante para uma melhor utilização

clínica desses materiais (COMBE, E. C., et al., 1999; VREVEN, J.; RASKIN, A., 

1997).

As principais propriedades térmicas de interesse odontológico são a 

condutividade, a difusividade e a expansão térmica (ANUSAVICE, K. J., 1998;

COMBE, E. C., et al., 1999; VREVEN, J.; RASKIN, A., 1997). 

Os compósitos apresentam menos expansão térmica e menor

difusividade térmica do que as resinas sem carga inorgânica (COMBE, E. C., et

al., 1999). 

3.2.5.2.3 – Ópticas 

A transmissão de luz através do material é controlada pela absorção e 

descarte de luz pelas partículas de carga e por qualquer estrutura do dente 

interposta entre a fonte de luz e o compósito (ANUSAVICE, K. J., 1998).

Os compósitos modernos apresentam estabilidade de cor. Além disso,

eles devem ter translucidez similar ao esmalte dentário e devem promover uma 

estética duradoura. Uma variedade de matizes e translucências está disponível 

em muitas resinas comerciais (COMBE, E. C., et al., 1999; DEB, S., 1998). 

3.2.5.3  – Químicas

3.2.5.3.1 – Grau de conversão 
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Idealmente, uma resina restauradora dental deveria ter todos os seus

monômeros convertidos a polímero durante a reação de polimerização

(SILIKAS, N., et al., 2000). 

O grau de conversão é medido pelo percentual de ligações duplas de 

metacrilato consumidas (ANUSAVICE, K. J., 1998; PALIN, W. M., et al., 2005).

As propriedades físicas e mecânicas dos polímeros e copolímeros estão 

relacionadas ao grau de conversão (taxa em que as ligações C=C metacrílicas

são convertidas a ligações C–C alifáticas) (TESHIMA, W., et al., 2004).

O grau de conversão pode ser determinado através de testes de dureza 

ou através das técnicas de espectroscopia de infravermelho com Transformada

de Fourier (FTIR), espectroscopia de Raman com Transformada de Fourier

(FTRaman), cromatografia líquida de alta pressão (HPLC), ESR e ressonância 

magnética nuclear (RMN) (PIANELLI, C., et al., 1999; TESHIMA, W., et al.,

2004).

O grau de conversão final de uma resina depende da estrutura química 

do monômero dimetacrilato e das condições de polimerização, isto é, atmosfera, 

temperatura, intensidade da luz e concentração do fotoiniciador (PIANELLI, C.,

et al., 1999; SIDERIDOU, I., et al., 2002; VILJANEN, E. K., et al., 2004). 

Normalmente, os valores de 50 a 70% de conversão são alcançados à 

temperatura ambiente (ANUSAVICE, K. J., 1998). 

Nos compósitos dentais, a contração de polimerização e a absorção de 

umidade elevada são freqüentemente relacionadas a um baixo grau de 

conversão dos monômeros a polímero (ANUSAVICE, K. J., 1998). 

3.2.5.3.2 – Contração de polimerização 

Os compósitos dentais contraem-se durante a sua polimerização, 

principalmente por causa da massa molar do monômero. Dessa forma, a 

utilização de moléculas de monômero maiores reduz efetivamente a

concentração de grupos reativos (C=C dos metacrilatos) por volume de 
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monômero e, por conseguinte, os compósitos mais modernos contraem-se 

consideravelmente menos. Além disso, a utilização da carga inorgânica reduz a 

concentração de espécies reativas (COMBE, E. C., et al., 1999; DEB, S., 1998).

As forças resultantes da contração dos compósitos dentais durante a 

sua polimerização podem ser suficientes para aumentar a tensão na interface 

dente-restauração e, assim, comprometer a adesão desse material à dentina. 

Como conseqüência disso, pode ocorrer o aparecimento de micro-fendas ou 

“gaps”, que favorecem o fenômeno da percolação (ou infiltração) marginal

(ANUSAVICE, K. J., 1998; COMBE, E. C., et al., 1999, NUNES, T. G., et al.,

2001).

A infiltração marginal potencializa os efeitos adversos nas interações

químico-biológicas com o tecido oral, por permitir a penetração de fluidos

bucais e corantes, como também o crescimento bacteriano nas margens da 

restauração. Por sua vez, esses microorganismos podem causar cáries

secundárias, reações pulpares ou ambos (ANUSAVICE, K. J., 1998). A maior

causa para falha clínica de compósitos dentais é a cárie secundária, devido à 

infiltração marginal (DEB, S., 1998).

Os fatores que afetam a contração de polimerização incluem o conteúdo 

da carga inorgânica do compósito, a sorção de água, a configuração da 

cavidade e a intensidade da luz usada para polimerizar o compósito 

(DENNISON, J. B., et al., 2000). 

3.2.5.3.3 – Sorção e solubilidade 

A sorção e a solubilidade dos compósitos em água são muito baixas, por

volta de 0,6 e 0,05 mg/cm3, respectivamente (COMBE, E. C., et al., 1999).

No entanto, a absorção de água em compósitos, que é controlada pela 

difusão através da matriz polimérica, pode conduzir a liberação de monômeros

livres e diminuir a resistência à fratura, como também provocar o inchamento 
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do material (ANUSAVICE, K. J., 1998; COMBE, E. C., et al., 1999;

ORTENGREN, U., et al., 2001).

Os monômeros residuais, que podem ser exsudados dos compósitos,

causam não somente sensibilização e alergias em alguns pacientes, mas, 

também, falhas às restaurações (ANUSAVICE, K. J, 1998). 

3.2.5.3.4 – Adesão 

Os compósitos não se aderem ao esmalte e à dentina e, por isso,

necessitam do auxílio de sistemas adesivos durante a sua utilização para a

confecção de restaurações dentárias. Nos sistemas adesivos contemporâneos,

o esmalte e a dentina são tratados simultaneamente, usando uma técnica de 

condicionamento ácido total (COMBE, E. C., et al., 1999). 
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4 – PARTE EXPERIMENTAL 

4.1 – Materiais

4.1.1 – Reagentes e solventes 

Os produtos químicos utilizados para o desenvolvimento desta tese são

mostrados na Tabela 6. 

Tabela 6: Produtos químicos utilizados.

Nome do Produto Fórmula Proveniência Referência

Bisfenol A C15H16O2 Aldrich 133027

Bisfenol A Dimetacrilato 

Glicerolato (Bis-GMA comercial) 
C29H36O8 Aldrich 494356

Canforoquinona C10H14O2 Merck 814531

Cloreto de Metacriloíla C4H5ClO Aldrich 523216

2-Dimetilaminometil metacrilato 

(DMAEMA)
C8H15NO2 Aldrich 239407

4-Dimetilaminoetil benzoato 

(DMAEB)
C11H15NO2 Merck 841086

Hidroquinona C6H6O2 Fluka 53960

4,4’-Isopropilidenocicloexanol C15H28O2 Aldrich 416517

Metacrilato de Glicidila C7H10O3 Aldrich 151238

3-Metacriloxipropil-

trimetoxisilano (MPS) 
C10H20O5Si Merck 107673

Sulfato de Magnésio MgSO4 Merck 5886

Trietilamina C6H15N Acrós
Organics

15791

Sílica gel – Merck 109385

Acetona C3H6O Carlo Erba 40097

Acetato de etila C4H8O2 Carlo Erba 448251

Cicloexano C6H12 Prolabo 23224293

Clorofórmio CHCl3 RiedeldeHaën 32211

Metanol CH4O RP Normapur 20847295

Jeanne Hemetério Cordeiro dos Reis



Parte Experimental 62

Todos os produtos foram utilizados como recebidos do fabricante, com 

exceção do cloreto de metacriloíla, que foi purificado por destilação.

4.1.2 – Equipamentos 

Agitadores Mecânico e Magnético – “Centre de Recherche sur les 

Biopolymères Artificiels/Université de Montpellier 1-France”; 

Difratômetro de Raios X Phillips PW3830X – “Laboratoire de Chimie 

Generale et Minerale/Université de Montpellier 1-France”; 

Espectrômetro de Ressonância Magnética Nuclear Bruker 300 MHz – 

“Centre de Recherche sur les Biopolymères Artificiels/Université de Montpellier

1-France”;

Espectrômetro de Infravermelho com Transformada de Fourier Perkin Elmer

1760 – “Centre de Recherche sur les Biopolymères Artificiels/Université de 

Montpellier 1-France”; 

Estufa Memmert – “Centre de Recherche sur les Biopolymères

Artificiels/Université de Montpellier 1-France”; 

Fotopolimerizador 3M Curing Light 3000, gentilmente cedido pelo Dr. 

Michaeilesco – “Faculté d’Odontologie/Université de Montpellier 1”;

Granulômetro a Laser – Laboratório de Pesquisa em Petróleo do 

Departamento de Química/Universidade Federal do Rio Grande do Norte; 

Máquina de Ensaios Mecânicos Leroy Somer FMV 104 – “Laboratoire 

Galénique/Faculté de Pharmacie/Université de Montpellier 1-France”; 

Microscópio Eletrônico de Varredura Ambiental (ESEM) Phillips XL30 – 

“Centre de Recherche sur les Biopolymères Artificiels/Université de Montpellier

1-France”;

Rotaevaporador Heidolph Laborota 4001 – “Centre de Recherche sur les 

Biopolymères Artificiels/Université de Montpellier 1-France”. 
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4.2 – Métodos

4.2.1 – Síntese dos monômeros 

4.2.1.1 – Síntese do monômero Bis-GMA 

Para a síntese do monômero Bis-GMA (Figura 1), foram adicionados, em 

um balão de três bocas, equipado com agitador mecânico e condensador de 

refluxo, 5,68 g (4.10-2 mol) de metacrilato de glicidila, 4,56 g (2.10-2 mol) de 

bisfenol A (4,4’-isopropilidenodifenol), 0,2 g (2% em peso) de 2-dimetil amina 

metacrilato de etila e 0,1 g (1 % em peso) de hidroquinona, na ausência de 

solventes. O sistema reacional foi termorregulado, através de um termopar, a 

temperatura de 60 °C, durante 15 horas, e mantido sob atmosfera de argônio 

apenas nos primeiros trinta minutos de reação. 

H2C C

CH3

CO2CH2 C

H

CH2

O

C(CH3)2HO OH

metacrilato de glicidila bisfenol A

H2C CCO2CH2CH2N(CH3)2

CH3

2-dimetil amina metacrilato de etila

C(CH3)2CCOCH2CHCH2O OCH2CHCH2OCC

OH

O

CH3

CH2

OH

O

CH3

H2C

Bis-GMA

Figura 12: Síntese do monômero Bis-GMA.

4.2.1.2 – Síntese do monômero Bis-GMA modificado

Baseando-se em procedimento descrito por CHUNG, C. M., et al. (1999),

preparou-se uma solução contendo 5,12 g (1.10-2 mol) de Bis-GMA (Aldrich) e 

3,34 g (3,3.10-2 mol) de trietilamina em 15 mL de clorofórmio. Em seguida,

adicionou-se, lentamente, durante 1 hora, 3,45 g (3,3.10-2 mol) de cloreto de 

metacriloíla, como mostrado na Figura 13. Utilizou-se 0,1 g (1% em peso) de 
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hidroquinona como inibidor de polimerização e a mistura foi mantida sob 

agitação magnética, em temperatura ambiente, (aproximadamente 20 °C)

durante 24 horas. Decorrido esse tempo, o meio reacional foi filtrado para a 

remoção do sal precipitado. Em seguida, adicionou-se 100 mL de clorofórmio e 

lavou-se a solução resultante três vezes com água destilada (10 mL de cada

vez), com o auxílio de um funil de decantação (Figura 14). Posteriormente, a 

solução foi colocada em repouso por 30 minutos para o desaparecimento da 

emulsão formada na lavagem. Após as lavagens, foram adicionados 10 g de 

sulfato de magnésio para remover possíveis resíduos de água da solução,

agitou-se manualmente e deixou-se em repouso por dez minutos, filtrou-se e 

evaporou-se o solvente em rotaevaporador até a secura para a obtenção do 

produto bruto. 

Para a síntese do monômero Bis-GMA modificado, optou-se pelo uso do 

monômero Bis-GMA comercial (Aldrich) devido a necessidade de quantidades

relativamente elevadas para serem obtidas em escala de laboratório. 

Bis-GMA modificado

C(CH3)2CCOCH2CHCH2O OCH2CHCH2OCC

O

CH3

CH2

O

CH3

H2C

C(CH3)2CCOCH2CHCH2O OCH2CHCH2OCC

OH

O

CH3

CH2

OH

O

CH3

H2C

Bis-GMA

OCC(CH3)

O

CH2

1.H2C CCOCl

CH3

(cloreto de metacriloíla)

2.N(CH2CH3)3 (trietilamina)

OCC(CH3)

O

CH2

Figura 13: Síntese do monômero Bis-GMA modificado. 
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(a) (b) (c) (d)

(e)
(h)

(g)(f)

Figura 14: Seqüência do procedimento adotado para a obtenção do monômero 

Bis-GMA modificado: (a) pesagem dos reagentes; (b) síntese do monômero e 

precipitação do sal; (c) filtração da solução para remoção do sal precipitado; (d) 

filtrado contendo o monômero sintetizado; (e) lavagem da solução de 

monômero; (f) emulsão formada durante a lavagem; (g) repouso para

recuperação da solução de monômero (quebra da emulsão) e (h) evaporação 

do solvente em rotaevaporador para obtenção do monômero bruto. 

4.2.1.3 – Síntese do monômero dicicloexanol-GMA

Para a síntese do monômero dicicloexanol-GMA, foram adicionados, em 

um balão de três bocas, equipado com agitador mecânico e condensador de 

refluxo, 5,68 g (4.10-2 mol) de metacrilato de glicidila, 4,80 g (2.10-2 mol) 4,4’-

isopropilidenodicicloexanol, 0,2 g (2% em peso) de 2-dimetil amina metacrilato 

de etila e 0,1 g (1 % em peso) de hidroquinona, na ausência de solventes. O 

sistema reacional foi termorregulado, através de um termopar, a temperatura 

de 60 °C, durante 15 horas, e mantido sob atmosfera de argônio apenas nos

primeiros trinta minutos de reação (Figura 15).
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dicicloexanol-GMA

2-dimetil amina metacrilato de etila

H2C CCO2CH2CH2N(CH3)2

CH3

4,4'-isopropilidenodicicloexanolmetacrilato de glicidila

H2C C

CH3

CO2CH2 C
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CH2
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OHC(CH3)2HO

OCH2CHCH2OCC

OH

O

CH3

CH2C(CH3)2CCOCH2CHCH2O

OH

O

CH3

H2C

Figura 15: Síntese do monômero dicicloexanol-GMA.

4.2.1.4 – Síntese do monômero dicicloexanol-GMA modificado

Com o objetivo de sintetizar-se o monômero dicicloexanol-GMA

modificado, utilizou-se também o procedimento descrito por CHUNG, C. M., et

al. (1999) para a síntese do monômero BisGMA modificado. Inicialmente, 

preparou-se uma solução contendo 5,24 g (1.10-2 mol) de dicicloexanol-GMA e 

3,34 g (3,3.10-2 mol) de trietilamina em 15 mL de clorofórmio. Em seguida,

adicionou-se, lentamente, durante 1 hora, 3,45 g (3,3.10-2 mol) de cloreto de 

metacriloíla, como mostrado na Figura 16. Utilizou-se 0,1 g (1% em peso) de 

hidroquinona como inibidor de polimerização e a mistura foi mantida sob 

agitação magnética, em temperatura ambiente, (aproximadamente 20 °C)

durante 24 horas. Decorrido esse tempo, o meio reacional foi filtrado para a 

remoção do sal precipitado. Em seguida, adicionou-se 100 mL de clorofórmio e 

lavou-se a solução resultante três vezes com água destilada (10 mL de cada

vez), com o auxílio de um funil de decantação. Posteriormente, a solução foi 

colocada em repouso por 30 minutos para o desaparecimento da emulsão

formada na lavagem. Após as lavagens, foram adicionados 10 g de sulfato de 

magnésio para remover possíveis resíduos de água da solução, agitou-se 

manualmente e deixou-se em repouso por dez minutos, filtrou-se e evaporou-

se o solvente em rotaevaporador até a secura para a obtenção do produto

bruto.
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dicicloexanol-GMA

OCC(CH3)

O

CH2
OCC(CH3)

O

CH2

1.H2C CCOCl

CH3

(cloreto de metacriloíla)

2.N(CH2CH3)3 (trietilamina)

C(CH3)2 OCH2CHCH2OCC

OH

O

CH3

CH2CCOCH2CHCH2O

OH

O

CH3

H2C

CCOCH2CHCH2O

O

CH3

H2C C(CH3)2 OCH2CHCH2OCC

O

CH3

CH2

Figura 16: Síntese do monômero dicicloexanol-GMA modificado. 

4.2.2 – Purificação dos monômeros 

4.2.2.1 – Purificação dos monômeros Bis-GMA e Bis-GMA modificado

Os monômeros sintetizados neste trabalho foram submetidos à 

purificação em decorrência de sua utilização como matriz polimérica de resinas

compostas dentais. 

Purificou-se o monômero Bis-GMA utilizando uma coluna cromatográfica 

de sílica gel 60 H (pH 6,5-7,5, tamanho de partícula de 0,040 a 0,063 mm)

como fase estacionária (FE) e uma mistura dos solventes cicloexano e acetato 

de etila, nas proporções 3:1 e 1:1 (v/v), como fase móvel (FM). 

Como os espectros de RMN 1H das duas frações apresentaram-se 

diferentes, utilizou-se, ainda, como fase móvel, a mesma mistura de solventes

nas proporções 5:1, 3:1 e 1:1, originando ao final três frações eluídas. 

O procedimento de purificação, ilustrado na Figura 17, consistiu na 

preparação de um tubo de vidro (bureta) aberto na extremidade superior e 

fechado por uma torneira, na inferior, contendo um pedaço de algodão como 

suporte para a fase estacionária. Em seguida, preparou-se uma solução bem 
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concentrada do monômero, verteu-se na coluna, seguido de 200 mL da mistura 

de solventes cicloexano/acetato de etila na proporção 3:1 (v/v) e 200 mL da 

mistura de solventes na proporção 1:1 (v/v), coletando-se, assim, duas frações

eluídas. Os solventes foram evaporados em rotaevaporador para a obtenção 

do monômero puro. 

O monômero Bis-GMA modificado também foi purificado através de uma 

coluna de sílica gel usando como eluente uma mistura dos solventes

cicloexano e acetato de etila na proporção 1:1 (v/v).

Figura 17: Purificação dos monômeros, Bis-GMA e Bis-GMA modificado, 

através de coluna cromatográfica de sílica gel. 

4.2.2.2 – Purificação dos monômeros dicicloexanol-GMA e dicicloexanol-GMA

modificado

Para a purificação destes monômeros, utilizou-se o método da coluna 

cromatográfica de sílica gel, descrito anteriormente para os monômeros Bis-

GMA e Bis-GMA modificado, como também dois métodos de purificação 

alternativos: (a) precipitação em solução aquosa de NaCl e (b) filtração em 

carvão ativado. Para a realização destes métodos alternativos, os monômeros 
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foram solubilizados em acetona PA, de modo a formarem soluções bem

concentradas.

4.2.3 – Caracterização estrutural dos monômeros brutos e purificados

(RMN E FTIR) 

Para a elucidação das estruturas monoméricas, foram utilizadas as

espectroscopias de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) e de Infravermelho 

com Transformada de Fourier (FTIR). 

Os espectros de RMN 1H foram adquiridos através de um espectrômetro 

Brucker 300 MHz em acetona (para o Bis-GMA) e clorofórmio (demais

monômeros) deuterados, usando tetrametilsilano como padrão interno. Os 

espectros de infravermelho foram obtidos através de um espectrômetro FTIR 

Perkin-Elmer 1760, utilizando janelas de NaCl e monômeros em solução de

clorofórmio, com exceção do Bis-GMA, em que se utilizou acetona como

solvente.

4.2.4 – Determinação do grau de conversão dos monômeros a polímero 

O grau de conversão de filmes muito finos dos monômeros

dimetacrilatos sintetizados neste trabalho foi acompanhado ao longo do tempo 

utilizando um espectrômetro FTIR (Perkin Elmer 1760).

Objetivando-se a produção de uma camada muito fina dos polímeros,

realizou-se o seguinte procedimento: (a) mistura de 20 mg de monômero, 0,4 

mg (2% em peso) de canforoquinona e 0,4 mg (2% em peso) de 4-dimetil

amina benzoato de etila; (b) colocação entre duas fitas de polietileno 

transparentes e (c) prensagem entre dois cristais (janelas) de NaCl. 

A canforoquinona e o 4-dimetil amina benzoato de etila constituem o 

sistema fotoativador/iniciador e as fitas de polietileno foram utilizadas

principalmente para evitar a adesão da resina formada nos cristais de NaCl e,

também, para prevenir a inibição da polimerização pelo oxigênio atmosférico. 
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Espectros de FTIR foram registrados no tempo de polimerização 0 (zero) 

segundo (s) e após cada período de exposição à luz visível. Cada amostra foi

irradiada sucessivamente por curtos períodos de tempo, que,

acumulativamente, originaram os tempos de polimerização de 10, 20, 40, 60,

80, 120, 180 e 240 segundos. Os espectros foram registrados imediatamente

após o fim da fotopolimerização do tempo indicado, em absorbância com

quatro “scans”, em uma resolução de 4.0 cm -1.

A faixa de número de ondas utilizada para os monômeros Bis-GMA e 

Bis-GMA modificado foi de 1660-1550 cm-1, e para os monômeros DCH-GMA e

DCH-GMA modificado foi de 1800-1570 cm-1.

A fotopolimerização foi realizada com um fotopolimerizador dental XL 

3000 (3M). Este aparelho consiste de uma lâmpada halógena de Tungstênio de 

75 W, uma série de lentes e filtros ópticos e cabo de fibras ópticas com um

diâmetro de 7 mm. Esta unidade emite uma radiação luminosa de irradiância ~

100 mW/cm2, situada predominantemente na faixa de 420-500 nm. A 

canforoquinona apresenta um máx = 470 nm. 

A quantidade de ligações duplas das amostras expostas à luz visível foi 

acompanhada pela intensidade da banda em 1636 ou 1638 cm-1, que se refere

ao estiramento C C do grupo vinil presente nos metacrilatos.

O grau de conversão foi relacionado diretamente à diminuição da 

absorção da banda em 1636 ou 1638 cm-1 no espectro de FTIR pela seguinte 

relação:

Grau de Conversão = 100
0

0
x

A

AA
t

onde A0 corresponde à absorbância da banda em 1636 ou 1638 cm-1 quando o 

tempo de polimerização foi igual a 0 (zero) e At, a absorbância no tempo t. 
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Para as resinas de Bis-GMA e Bis-GMA modificado, a banda em 1608 

ou 1609 cm-1, assinalada para a ligação C C aromática, foi utilizada como um 

padrão de referência. No caso das resinas de DCH-GMA e DCH-GMA 

modificado, utilizou-se a banda em 1720 cm-1, assinalado para a ligação C O.

Neste trabalho, a determinação do grau de conversão das misturas de 

monômeros, através de espectroscopia de absorção na região do 

infravermelho, apresentou um resultado satisfatório (claro) somente quando 

foram utilizados monômeros com estruturas químicas semelhantes, ou seja, 

Bis-GMA+Bis-GMA modificado e DCH-GMA+DCH-GMA modificado.

4.2.5 – Escolha da resina composta comercial 

Para uma melhor comparação com as propriedades dos novos

compósitos sintetizados neste trabalho, optou-se pela utilização de uma resina

composta comercial como referência para os ensaios descritos nos itens 4.2.8,

4.2.9 e 4.2.10. De acordo com pesquisas na literatura e com o trabalho de 

GAAG, E. F. S. (2005), escolheu-se o compósito comercial Z100 (3M Dental

Products, cor Vita A2 8004, Lote: FL-116). 

De acordo com informações do fabricante, a parte orgânica da resina 

Z100 é constituída por uma mistura dos monômeros Bis-GMA e TEGDMA e a 

parte inorgânica (carga) por partículas de zircônia e sílica (71% em volume).

4.2.6 – Caracterização e silanização da carga inorgânica 

Baseando-se nos tipos de carga inorgânica mais comumente utilizados

nos compósitos dentais, como também na facilidade de aquisição, foram 

selecionadas amostras de microsílica, silicato de alumínio e quartzo moído 

como possíveis cargas inorgânicas para utilização na formulação dos novos

compósitos.

Utilizando-se um Granulômetro a Laser, essas amostras foram dispersas

em água e submetidas à determinação do tamanho de partícula. Para a 
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caracterização da cristalinidade das amostras de carga inorgânica, utilizou-se a 

Difração de Raios X. Em seguida, as amostras foram submetidas ao processo 

de silanização, necessário para promover uma adesão química entre a carga 

mineral e a matriz resinosa do futuro compósito. 

O procedimento de silanização, descrito por DEBNATH, S., et al. (2003),

consistiu na preparação de soluções contendo 4 mL de 3-metacroiloxipropil-

trimetoxisilano (MPS) e 40 mL de acetona para a obtenção de uma 

concentração de silano de 10%, seguida da adição de 5 g de cada amostra de 

carga mineral. Essas soluções foram agitadas magneticamente por 2 horas e, 

posteriormente, colocadas em recipientes retangulares e deixadas em repouso 

à temperatura ambiente (aproximadamente 25 ºC), por 24 horas, para a 

completa evaporação do solvente. Em seguida, as amostras silanizadas e 

secas foram lavadas três vezes com metanol, colocadas novamente nos

recipientes retangulares e deixadas em repouso por 24 h, entre cada lavagem, 

para a evaporação do solvente. 

Após a silanização, as amostras de carga, devidamente secas, foram 

submetidas a uma trituração manual através de almofariz e pistilo para uma 

melhor homogeneização dos pós obtidos. 

4.2.7 – Formulação dos novos compósitos

Através de espatulação manual, homogeneizou-se, inicialmente, o 

monômero (ou a mistura de monômeros) ao sistema iniciador fotopolimerizável,

composto por 1% em peso de canforoquinona (CQ) e 2% em peso de 4-dimetil

amina benzoato de etila. Em seguida, adicionou-se o silicato de alumínio, carga 

inorgânica selecionada de acordo com descrição feita no item 4.2.6, na 

proporção 40:60 (1:1,5) (m/m) (monômero ou mistura de monômeros:carga 

inorgânica), para formular os seguintes compósitos experimentais:

Compósito experimental 1 [Bis-GMA/dicicloexanol-GMA (1:1) (m/m)]

Compósito experimental 2 [Bis-GMA modificado] 

Compósito experimental 3 [Bis-GMA modificado/Bis-GMA (1:1) (m/m)] 
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Compósito experimental 4 [Bis-GMA modificado/dicicloexanol-GMA (1:1) 

(m/m)]

Compósito experimental 5 [Bis-GMA modificado/dicicloexanol-GMA

modificado (1:1) (m/m)]

Compósito experimental 6 [dicicloexanol-GMA modificado]

Compósito experimental 7 [dicicloexanol-GMA modificado/Bis-GMA (1:1) 

(m/m)]

Compósito experimental 8 [dicicloexanol-GMA modificado/dicicloexanol-

GMA (1:1) (m/m)] 

A polimerização dos corpos-de-prova, utilizados para os ensaios

descritos nos itens 3.2.8, 3.2.9 e 3.2.10, foi realizada em massa à temperatura 

ambiente (23 ºC ± 1 ºC), por 40 s, através de um fotopolimerizador dental de 

cura convencional XL3000 (3M). Durante a polimerização, manteve-se uma 

distância de 4 mm entre a ponta da fonte de luz e a amostra. 

4.2.8 – Análise de sorção e solubilidade dos compósitos em meio aquoso 

A sorção e a solubilidade dos compósitos em água foram determinadas

através do método descrito na especificação Nº 27 da ADA (“American Dental 

Association”) (SIDERIDOU, I., et al., 2002), que está de acordo com o padrão 

internacional ISO 4049 (NIE, J., et al., 2001; cCHUNG, C. M., et al., 2002;

MARTIN, N.; JEDYNAKIEWICZ, N., 1998; ORTENGREN, U., et al., 2001). 

Foram preparadas três amostras da resina composta comercial Z100 e de cada 

compósito, sob a forma de discos, em moldes de 8,0 mm de diâmetro e 2,0 mm 

de espessura (Figura 18), cujas formulações foram descritas no item 4.2.7. 

Essas amostras foram acondicionadas dentro de pequenos frascos (Figura 19)

em estufa a 37 ± 1 ºC, por 24 h. Em seguida, foram mantidas a 23 ± 1 ºC por 1 

h e, subseqüentemente, pesadas. Este procedimento foi repetido até a 

obtenção de uma massa constante, denominada m1.
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Figura 18: Molde utilizado para a confecção dos corpos-de-prova. 

Figura 19: Acondicionamento das amostras dos compósitos. 

As amostras foram, então, imersas em água destilada de (pH=7) e 

mantidas em estufa a 37 ± 1 ºC. Após 24 h (1 dia), 7 dias e 30 dias, as 

amostras foram removidas da água, lavadas com água corrente, secas 

rapidamente com papel e pesadas, sem ultrapassar o tempo de 1 minuto desde 

a remoção da água. A massa obtida, correspondente a cada medida, foi 

denominada m2.

Após a última pesagem (30 dias de imersão), as amostras foram 

colocadas novamente na estufa a 37 ± 1 ºC por 24 h. Em seguida, foram

mantidas a 23 ± 1 ºC por 1 h e, subseqüentemente, pesadas. Este 

procedimento foi repetido até a obtenção de uma massa final constante, 

denominada m3.

O volume dos discos (V) (V= .r2.h) também foi medido e, para calcular a 

sorção e a solubilidade dos novos compósitos em água, foram utilizadas as

seguintes equações: 
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Sorção em água =
V

mm )( 32

Solubilidade em água =
V

mm )( 31

Os resultados de sorção e solubilidade em água (apresentados no item 

5.4), correspondem à média aritmética dos valores obtidos para os três corpos-

de-prova de cada compósito estudado neste trabalho (Anexo 1).

Subseqüentemente, para a extração dos metacrilatos residuais, uma 

amostra de cada compósito fotopolimerizado foi colocada em um frasco

tampado de vidro contendo clorofórmio deuterado. Cada frasco foi vedado com 

fita teflon e estocado em estufa a 37 ± 1 ºC por 7 dias. Decorrido esse tempo,

removeu-se as amostras dos frascos e, usando espectroscopia de RMN 1H,

analisou-se o conteúdo eluído de cada compósito.

4.2.9 – Análise microscópica da superfície dos compósitos 

Objetivando-se a visualização da distribuição das partículas da carga 

inorgânica na matriz polimérica dos novos compósitos e da resina Z100,

realizou-se, em um Microscópio Eletrônico de Varredura Ambiental Phillips

(ESEM) XL30, a análise microscópica da superfície de amostras desses

compósitos a temperatura de 7 ºC, sob pressão de 2.0 a 4.2 Torr e 20 kV ou 25 

kV de voltagem. As amostras, sob a forma de discos, foram confeccionadas

com os mesmos moldes utilizados para o ensaio de sorção e solubilidade em 

água. As aquisições das imagens foram feitas com 2500X, 5000X e 10000X de 

aumento.

O Microscópio Eletrônico de Varredura Ambiental permite a análise da 

amostra em seu estado natural, sem a necessidade de qualquer tratamento 

adicional.
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4.2.10 – Ensaios mecânicos dos compósitos

Para se avaliar a resistência à compressão (CS), o módulo de Young (de 

elasticidade) (E) e a resistência à tração diametral (DTS) dos compósitos 

experimentais e da resina Z100, foram confeccionados, utilizando-se moldes de

teflon, corpos-de-prova sob a forma de cilindro com 6,0 mm de comprimento e 

4,0 mm de diâmetro (BRESCIANI, E. et al., 2004; CHABRIER, F. et al., 1999;

YLI-URPO, H., et al., 2005) (Figura 20). 

Os ensaios foram realizados em uma máquina Leroy Somer FMV 104 a 

velocidade de 0,5 mm/s. 

Figura 20: Molde e corpos-de-prova utilizados nos ensaios mecânicos.

Para os ensaios de CS, os corpos-de-prova foram colocados em posição 

vertical, com força incidente ao longo do eixo (Figura 21). A resistência à 

compressão (CS) foi calculada utilizando-se a seguinte fórmula: 

CS =
2

2
. d

F

em que F é a força máxima aplicada (força de fratura) (N) e d é o diâmetro do 

corpo-de-prova (mm). Os valores de CS foram obtidos em MPa. 

O módulo de Young (de elasticidade) (MPa) foi calculado na região 

elástica-linear do diagrama tensão-deformação: 
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E = 

em que: 

 = 
A

F

[ = tensão; F = força aplicada (N); A = área da seção reta do corpo-de-prova 

testado (mm2)].

 = 
0l

l

[ = deformação uniaxial elástica; l = deslocamento na região de deformação 

elástica (mm); l 0 = comprimento inicial do corpo-de-prova (mm)] 

Figura 21: Ilustração esquemática do teste de resistência à compressão (CS) 

(Fonte: BRESCIANI, E., et al., 2004).

Para os ensaios de DTS, os corpos-de-prova foram comprimidos

diametralmente, como ilustra a Figura 22. Os valores de DTS, obtidos em MPa, 

foram calculados pela fórmula: 
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DTS = 
dl

F

..

2

onde F é a força de fratura aplicada (N), l e d são o comprimento (mm) e o 

diâmetro do cilindro (corpo-de-prova) (mm), respectivamente. 

Figura 22: Ilustração esquemática do teste de resistência à tração diametral 

(DTS) (Fonte: BRESCIANI, E., et al., 2004). 

Todos os ensaios mecânicos foram realizados em triplicata e os 

resultados, apresentados no capítulo Resultados e Discussão (item 5.6, Tabela 

9), correspondem ao valor médio dos três corpos-de-prova de cada compósito, 

acompanhado da variação dos dados (desvio-padrão). Os valores obtidos para 

cada corpo-de prova testado são mostrados na Tabela 11 (Anexo 2). 
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5 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 – Síntese, caracterização estrutural e purificação dos monômeros

5.1.1 – Monômero Bis-GMA 

5.1.1.1 – Escolha dos reagentes e determinação do procedimento reacional 

O Bis-GMA, cuja estrutura química é mostrada na Figura 23, é o 

monômero mais utilizado como matriz polimérica de compósitos restauradores

dentais (ANUSAVICE, K. J., 1998) e pode ser sintetizado através da reação 

entre o ácido metacrílico e o éter diglicidílico de bisfenol A (AHN, K-D. et al.,

1999; PIELICHOWSKI, K., et al., 1997; SANDNER, B.; SCHREIBER, R., 1992;

SHEELA, M. S., et al., 1991) ou pela reação do metacrilato de glicidila e do 

bisfenol A (COMBE, E. C., et al., 1999; SIDERIDOU, I., 2002; VREVEN, J.; 

RASKIN, A., 1997).

C(CH3)2CCOCH2CHCH2O OCH2CHCH2OCC

OH

O

CH3

CH2

OH

O

CH3

H2C

Figura 23: Estrutura química do monômero Bis-GMA. 

Embora a síntese do Bis-GMA via reação do metacrilato de glicidila e 

bisfenol A seja comumente citada na literatura, não se encontrou a descrição 

do procedimento reacional disponível em nenhum trabalho.

Dessa forma, adaptando-se o procedimento de síntese descrito por 

SHEELA, M. S. et al. (1991), onde foram utilizados como reagentes o ácido

metacrílico e o diglicidil éter de bisfenol A, sintetizou-se, neste trabalho, o 

monômero Bis-GMA a partir do metacrilato de glicidila e do bisfenol A, 

utilizando como catalisador o 2-dimetil amina metacrilato de etila (Figura 24). 
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Figura 24: Espectro de RMN 1H do 2-dimetil amina metacrilato de etila. 

O tempo de duração da reação (15 horas) foi determinado por

espectroscopia de infravermelho, através do desaparecimento da banda a 910 

cm-1, característica do grupo epóxido terminal presente na estrutura do 

metacrilato de glicidila, como mostrado na Figura 25. Decorrido esse tempo,

obteve-se um produto líquido, viscoso, transparente, insolúvel em água e 

solúvel nos principais solventes orgânicos. 

5.1.1.2 – Espectroscopia na região do infravermelho 

O espectro de absorção na região do infravermelho do monômero Bis-

GMA obtido a partir da síntese, mostrado na Figura 25 (C), apresentou uma 

banda larga a 3435 cm-1, correspondente à hidroxila formada a partir da 

abertura do anel epóxido, indicando a obtenção do monômero desejado. As

bandas a 2965 cm-1 e 2931 cm-1 foram atribuídas às deformações axiais C-H 

de alifáticos. A banda intensa a 1718 cm-1 corresponde à deformação axial da 

ligação C=O do éster, enquanto as bandas a 1637 cm-1 e 947 cm-1 foram 

atribuídas à deformação axial C=C e angular das ligações C-H do grupo H2C=C,
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respectivamente. A banda a 1609 cm-1 corresponde à deformação axial C=C do 

núcleo aromático. As bandas a 1318 cm-1 e a 1177 cm-1 foram atribuídas à 

deformação axial da ligação C-O de éster. 

Figura 25: Espectro de absorção na região do infravermelho para o metacrilato 

de glicidila (A), o bisfenol A (B) e o monômero Bis-GMA (C). Destaque em (A) e 

(C) para a presença e ausência, respectivamente, do banda em 910 cm-1,

correspondente à absorção do grupo epóxido terminal.

5.1.1.3 – Ressonância magnética nuclear de próton 

A Figura 26 mostra os espectros de ressonância magnética nuclear de 

próton obtidos para os reagentes metacrilato de glicidila (A) e bisfenol A (B),

assim como  para o monômero Bis-GMA (C), em acetona deuterada 

(CD COCD ), a 25 ºC. A acetona deuterada foi escolhida como solvente para 

as análises de RMN porque o reagente bisfenol A só apresentou solubilidade 

nesse solvente e no etanol deuterado.

3 3
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No espectro do monômero Bis-GMA [Figura 26(C)], foi possível assinalar 

todos os sinais necessários para a elucidação de sua estrutura. O sinal h, em 

torno de 1,57 ppm, corresponde aos prótons dos grupos CH3 ligados ao 

carbono central, que está ligado aos dois anéis aromáticos. O sinal b, em torno 

de 1,92 ppm, corresponde aos prótons do grupo CH3 ligado ao carbono da 

dupla ligação terminal da cadeia. Os sinais c e c’, em torno de 4,28 ppm, 

referem-se aos prótons dos grupos CH2 ligados ao O C=O, que, por estarem 

mais desprotegidos, aparecem em campo mais baixo do que os prótons e e e’,

em torno de 4,05 ppm, referentes aos grupos CH2 ligados a O aromático. O 

sinal d, em torno de 5,2 ppm, refere-se ao próton do grupo CH, típico de 

O CH2 CH(OH) CH2 O . Os sinais a, em torno de 5,6 ppm, e a’, em 

torno de 6,07 ppm, correspondem aos dois prótons etilênicos, trans e cis em

relação à carbonila, respectivamente. Os sinais g, em torno de 7,13 ppm, e g’,

em torno de 6,83 ppm, correspondem aos prótons aromáticos. 

Assim, a síntese do monômero Bis-GMA foi acompanhada (monitorada)

pela relação entre as áreas dos sinais h e a ou h e a’, correspondentes aos

prótons CH3 ligados ao carbono do meio da cadeia (Ar C(CH3)2 Ar) e aos

prótons etilênicos terminais (H C=C), respectivamente. Dessa forma, foi 

considerada a razão de 6 prótons metílicos para os 2 prótons etilênicos trans ou 

para os 2 prótons etilênicos de configuração cis, verificando-se que as

integrações dos sinais observados e assinalados no referido espectro de RMN
1H estavam de acordo com a estrutura esperada para o composto. 

Ainda no espectro do monômero Bis-GMA [Figura 26(C)], pôde-se 

observar, em torno de 2,6 – 3,2 ppm, a presença de sinais de pequena 

intensidade, referentes à presença de resíduos do epóxido utilizado como

reagente. Observou-se, também, a presença de pequenas quantidades de 

impurezas que não prejudicaram a visualização do espectro.
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Figura 26: Espectro de RMN 1H para o metacrilato de glicidila (A), o bisfenol A 

(B) e o monômero Bis-GMA (C). Todos os espectros foram obtidos a 25 ºC. 
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5.1.1.4 – Purificação em coluna cromatográfica de sílica gel 

Seguindo o procedimento descrito por AHN, K-D., et al. (1999), o 

monômero Bis-GMA foi purificado utilizando-se uma coluna cromatográfica de

sílica gel e duas misturas dos solventes cicloexano e acetato de etila, uma 

menos polar [cicloexano/acetato de etila 3:1 (v/v)] e outra mais polar

[cicloexano/acetato de etila 1:1 (v/v)].

As Figuras 27 e 28 mostram, respectivamente, os espectros de FTIR e 

RMN 1H do monômero Bis-GMA bruto e de suas frações eluídas da coluna 

cromatográfica de sílica gel durante o procedimento de purificação.

Comparando-se com o espectro do monômero bruto, a primeira fração eluída

(em cicloexano/acetato de etila 3:1) apresentou uma maior quantidade de 

resíduos do epóxido do metacrilato de glicidila do que a segunda fração eluída 

(em cicloexano/acetato de etila 1:1), comprovada pela redução da intensidade 

dos sinais em torno de 2,6 a 3,2 ppm. 

Na Figura 28, em torno de 1,2 ppm, 1,3 ppm e 2,8 ppm, observou-se

também a presença de sinais que se referem aos resíduos das misturas de 

solventes utilizadas no procedimento de purificação. 

O rendimento do produto bruto foi de 90% e do produto purificado foi de 

70%.
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Figura 27: Espectro de absorção na região do infravermelho para o monômero 

Bis-GMA bruto (A) e as frações eluídas da coluna cromatográfica de sílica gel 

em cicloexano/acetato de etila 3:1 (B) e 1:1 (C). 
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Figura 28: Espectro de RMN 1H para o monômero Bis-GMA bruto (A) e as

frações eluídas da coluna cromatográfica de sílica gel em cicloexano/acetato 

de etila 3:1 (B) e 1:1 (C). 
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5.1.2 – Monômero Bis-GMA modificado 

5.1.2.1 – Escolha dos reagentes e determinação do procedimento reacional 

Como o monômero Bis-GMA possui uma alta viscosidade, há uma 

limitação da quantidade de carga a ser incorporada para a formação da pasta 

de compósito dental. Em decorrência disso, utilizam-se os monômeros 

diluentes para permitir uma maior incorporação da carga (PEREIRA, S. G. et al.,

2002). Entretanto, para que esses monômeros apresentem uma baixa 

viscosidade, eles necessitam ter uma massa molar baixa, o que favorece um 

aumento na contração de polimerização do compósito, devido a uma maior 

densidade de ligações duplas presentes no material (ANUSAVICE, K. J., 1998;

VREVEN, J; RASKIN, A., 1997).

Dessa forma, o uso de modificações químicas na molécula do Bis-GMA 

é bastante citado na literatura, na tentativa de se encontrar um monômero com 

uma alta resistência mecânica e menor viscosidade, de forma a dispensar o 

uso de monômeros diluentes na preparação de compósitos dentais (ADUSEI, 

G., et al., 2003).

Neste trabalho, sintetizou-se o monômero Bis-GMA modificado (Figura 

29) substituindo-se a hidroxila presente na estrutura do Bis-GMA pelo grupo 

metacriloíla, através da reação com o cloreto de metacriloíla. Para esse fim,

devido a grande quantidade de material necessário para a realização dos

experimentos, utilizou-se um Bis-GMA comercial, distribuído pela companhia 

Aldrich, sob o nome Bisfenol A dimetacrilato glicerolato.

C(CH3)2CCOCH2CHCH2O OCH2CHCH2OCC

O

CH3

CH2

O

CH3

H2C

OCC(CH3)

O

CH2OCC(CH3)

O

CH2

Figura 29: Estrutura química do monômero Bis-GMA modificado. 
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Seguindo o procedimento adotado por AHN, K. D., et al. (1999), descrito 

no item 4.2.1.2, a duração da reação foi de 24 h. Posteriormente, o produto da 

síntese foi submetido a um processo de purificação, descrito no item 4.2.2.1.

5.1.2.2 – Espectroscopia na região do infravermelho 

A Figura 30 mostra os espectros de absorção na região do infravermelho 

para o cloreto de metacriloíla (A), o Bis-GMA (B) e o monômero Bis-GMA 

modificado (C). 

O espectro de infravermelho do monômero Bis-GMA modificado [Figura 

30 (C)] apresentou ausência da banda de hidroxila, indicando a substituição 

desse grupo presente na estrutura do Bis-GMA pelo grupo metacriloíla e, por

conseguinte, a obtenção do monômero desejado. A banda a 2966 cm-1 foi 

atribuída à deformação axial de C H alifático. A banda intensa a 1719 cm-1

corresponde à deformação axial da ligação C=O do éster, enquanto as bandas

a 1638 cm-1 e 1608 cm-1 correspondem à deformação axial C=C da olefina e do 

anel aromático, respectivamente. As bandas a 1320 cm-1 e a 1179 cm-1 foram

atribuídas à deformação axial da ligação C O de éster.
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Figura 30: Espectro de absorção na região do infravermelho para o cloreto de 

metacriloíla (A), o Bis-GMA (B) e o monômero Bis-GMA modificado (C).

5.1.2.3 – Ressonância magnética nuclear de próton 

Os espectros de ressonância magnética nuclear de próton para o cloreto 

de metacriloíla (A), o Bis-GMA (B) e o monômero Bis-GMA modificado (C), em

clorofórmio deuterado (CDCl ), são mostrados na 3 Figura 31. Todos os

espectros foram obtidos a 25 ºC. 

A síntese do monômero Bis-GMA modificado [Figura 31(C)] também foi 

acompanhada através da relação entre o sinal h, em torno de 1,6 ppm,

correspondente aos prótons dos grupos CH3 ligados ao carbono central, que 

está ligado aos dois anéis aromáticos, e os sinais a, em torno de 5,57 ppm, e 

a’, em torno de 6,08 ppm, correspondentes aos dois prótons etilênicos, trans e 

cis, respectivamente. Dessa forma, foi considerada a presença de 6 prótons

metílicos (Ar C(CH3)2 Ar) para 4 prótons etilênicos (H C=C) trans ou para 4 

prótons etilênicos cis. O sinal b, em torno de 1,93 ppm, foi atribuído aos prótons
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dos grupos CH3 ligados ao carbono da dupla ligação terminal da cadeia. Os 

sinais c e c’, em torno de 4,45 ppm, referem-se aos prótons dos grupos CH2

ligados ao O C=O. Os sinais e e e’, em torno de 4,2 ppm, foram atribuídos

aos prótons de CH2 ligados a O Ar. O sinal d, em torno de 5,45 ppm, refere-

se aos prótons metínicos de O CH2 CH CH2 O . Os sinais g e g’, em

torno de 7,1 ppm e 6,78 ppm, respectivamente, correspondem aos prótons

aromáticos.
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Figura 31: Espectro de RMN 1H para o cloreto de metacriloíla (A), o Bis-GMA 

(B) e o monômero Bis-GMA modificado (C). Todos os espectros foram obtidos

a 25 ºC. 
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5.1.2.4 – Purificação em coluna cromatográfica de sílica gel 

O monômero Bis-GMA modificado foi submetido ao mesmo processo de 

purificação utilizado para o monômero Bis-GMA. Entretanto, das frações

eluídas da coluna cromatográfica, após a evaporação da mistura de solventes 

utilizada como eluente (cicloexano/acetato de etila), somente a fração do

produto eluída com a mistura cicloexano/acetato de etila 1:1 (v/v) apresentou 

quantidade suficiente para permitir a preparação de amostras para as análises

de FTIR e RMN 1H (Figuras 32 e 33, respectivamente). 

Comparando-se os espectros de absorção na região do infravermelho 

para o monômero Bis-GMA modificado bruto [Figura 32 (A)] e purificado [Figura

32 (B)], observou-se apenas o desaparecimento das bandas em torno de 2500 

cm-1. No entanto, nos espectros de ressonância magnética nuclear (Figura 33),

nenhuma diferença foi observada entre o monômero bruto [Figura 33 (A)] e o 

purificado [Figura 33 (B)].

O rendimento do produto bruto foi de 40%, provavelmente por perda do 

produto durante a filtração do sal precipitado (Cloreto de trietilamônio) e 

durante as lavagens com água destilada. Após a purificação, obteve-se um 

produto sob a forma de um óleo viscoso amarelo-pálido e solúvel nos principais

solventes orgânicos, com rendimento de apenas 20%, considerado baixo.
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Figura 32: Espectro de absorção na região do infravermelho para o monômero 

Bis-GMA modificado bruto (A) e o purificado em coluna cromatográfica de sílica

gel (B). 
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Figura 33: Espectro de RMN 1H para o monômero Bis-GMA modificado bruto

(A) e o purificado em coluna cromatográfica de sílica gel (B). 

5.1.2.5 – Recuperação do monômero do sal precipitado 

O monômero Bis-GMA modificado apresentou um baixo rendimento, 

provavelmente, devido a sua retenção no filtro de papel utilizado para a 

filtração do sal precipitado durante a síntese. Dessa forma, procedeu-se a 

análise desse sal por FTIR, e verificou-se a presença do monômero através da 

banda de carbonila, não esperada para o sal de amônio formado e presente no 

monômero Bis-GMA modificado [Figura 34 (B)]. Assim sendo, solubilizou-se o

sal em clorofórmio e realizou-se o mesmo procedimento utilizado para o 
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tratamento do monômero, descrito no item 3.2.1.2 e, com isso, recuperou-se 

parte da quantidade de monômero que tinha ficado adsorvido no sal.

Figura 34: Espectro de absorção na região do infravermelho para o monômero 

Bis-GMA modificado bruto (A) e o sal precipitado durante a síntese (B). 

A Figura 35 mostra o espectro de ressonância magnética nuclear de 

próton para o monômero Bis-GMA modificado bruto e o recuperado do sal 

precipitado, após o seu tratamento e evaporação do solvente.

Após o tratamento do sal, obteve-se um rendimento final de 70% para o 

produto bruto e de 50% para o produto purificado. 
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Figura 35: Espectro de RMN 1H para o monômero Bis-GMA modificado bruto

(A) e o recuperado a partir do sal precipitado durante a síntese (B). 
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5.1.3 – Monômero dicicloexanol-GMA

5.1.3.1 – Escolha dos reagentes e determinação do procedimento reacional 

Utilizando-se o mesmo procedimento experimental descrito para a 

síntese do Bis-GMA, pretendeu-se sintetizar um monômero semelhante a ele, 

mas sem a presença de anéis aromáticos em sua estrutura. Substituindo-se,

então, o reagente bisfenol A pelo 4,4’-isopropilidenocicloexanol, esperava-se 

formar o monômero dicicloexanol-GMA, cuja estrutura é mostrada na Figura 36.

Após 15 horas de reação, obteve-se um produto semelhante a uma 

goma de mascar flexível, macia, de coloração amarelada e solúvel nos 

principais solventes orgânicos. O rendimento do produto bruto foi de 90%.

OCH2CHCH2OCC

OH

O

CH3

CH2C(CH3)2CCOCH2CHCH2O

OH

O

CH3

H2C

Figura 36: Estrutura química esperada para o monômero dicicloexanol-GMA. 

5.1.3.2 – Espectroscopia na região do infravermelho 

O espectro de absorção na região do infravermelho do monômero 

dicicloexanol-GMA bruto, mostrado na Figura 37, apresentou uma banda 

intensa a 3430 cm-1, correspondente à hidroxila, indicando, possivelmente, a 

obtenção do monômero desejado. A banda a 2942 cm-1 foi atribuída à 

deformação axial de C–H alifático, enquanto a banda a 1718 cm-1 à 

deformação axial da ligação C=O de éster. As bandas a 1637 cm-1 e 939 cm-1

correspondem à deformação axial de C=C e à deformação angular das 

ligações C–H de olefinas, respectivamente. As bandas a 1318 cm-1 e a 1175 

cm-1 foram atribuídas à deformação axial da ligação C–O de éster. 
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Ainda na Figura 37, observou-se a presença da banda a 910 cm-1,

correspondente ao grupo epóxido terminal do metacrilato de glicidila [Figura 37 

(A)], assim como o seu desaparecimento com a síntese do monômero 

dicicloexanol-GMA [Figura 37 (C)].

Figura 37: Espectro de absorção na região do infravermelho para o metacrilato 

de glicidila (A), o 4,4’-isopropilidenocicloexanol (B) e o monômero dicicloexanol-

GMA (C).

5.1.3.3 – Ressonância magnética nuclear de próton 

A Figura 38 mostra o espectro de ressonância magnética nuclear de 

próton para os reagentes metacrilato de glicidila (A) e 4,4’-

isopropilidenocicloexanol (B), assim como para o monômero dicicloexanol-GMA 

bruto (C). 
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No espectro do 4,4’-isopropilidenocicloexanol (Figura 38 (B)), foi 

observado o sinal h, em torno de 0,69 ppm, correspondente aos prótons dos

grupos CH3 ligados ao carbono central. Os sinais i, na região de 1,0 a 2,05 

ppm, foram atribuídos aos prótons do cicloexano vizinhos ao grupo 

isopropilideno , enquanto os sinais j correspondem aos prótons do cicloexano 

vizinhos à hidroxila terminal. É importante destacar que os dois sinais

representativos desses prótons, em 3,5 ppm e 4,0 ppm, correspondem as suas

conformações trans e cis, respectivamente. A conformação cis é equatorial,

mais desprotegida e, por isso, aparece em campo mais baixo. Além disso, o 

hidrogênio atribuído à conformação equatorial mostra acoplamento com o sinal 

em 1,82 ppm e o hidrogênio axial mostra acoplamento com o sinal em 2,0 ppm,

conforme mostra o espectro de RMN cosy (1H-1H) (Figura 39). Os sinais dos

prótons f, correspondentes ao hidrogênio da hidroxila ligada ao cicloexano, 

aparecem juntamente com os sinais do cicloexano na região de 1,0 a 2,05 ppm.

A Figura 39 apresenta o espectro de RMN 2D cosy (1H-1H) para o 

dicicloexanol. No método cosy, ambos os eixos, X e Y, apresentam o espectro 

de RMN 1H do material em estudo. Neste trabalho, esse espectro 2D foi obtido 

para um melhor esclarecimento dos acoplamentos ocorridos entre o próton j e 

os prótons do cicloexano e interpretado através da intersecção entre os 

referidos eixos.

No espectro do monômero dicicloexanol-GMA bruto [Figura 38 (C)], 

foram observados os seguintes sinais: h, em torno de 0,69 ppm, 

correspondente aos prótons dos grupos CH3 ligados ao carbono central; b, em 

torno de 1,87 ppm, atribuído aos prótons dos grupos CH3 ligados ao carbono 

da dupla ligação terminal da cadeia; i, na região de 0,8 a 2,05 ppm, 

correspondente aos prótons do cicloexano vizinhos ao grupo isopropilideno; j,

em torno de 4,62 ppm e 5,05 ppm, correspondente aos prótons do cicloexano 

vizinhos ao oxigênio, que, por aparecerem bastante deslocados para campo 

mais baixo, sugerem a esterificação da hidroxila do cicloexanol; a, em torno de 

5,46 ppm, e a’, em torno de 6,01 ppm, correspondentes aos dois prótons

etilênicos, trans e cis, respectivamente. A partir dessas atribuições, passou-se

a considerar a hipótese de obtenção de um produto de estrutura química 
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diferente da inicialmente esperada para esse monômero (Figura 36). A 

estrutura química do monômero dicicloexanol-GMA, compatível com o espectro 

de RMN é mostrada nas Figuras 38 e 40. 

Durante a síntese do produto mostrado na Figura 40, foi formado um 

subproduto resultante, provavelmente, do ataque do 4,4’-

isopropilidenodicicloexanol ao grupo éster do metacrilato de glicidila com

conseqüente liberação do epóxido. Posteriormente, devido a instabilidade, 

deve ter ocorrido a abertura do epóxido (Figura 41). Os sinais, destacados no 

espectro da Figura 38 (C), entre 3,3 ppm e 4,2 ppm, correspondem, então, aos

prótons do subproduto resultante. 

Dessa forma, de acordo com os assinalamentos realizados no espectro

de RMN 1H do monômero dicicloexanol-GMA, a banda a 3430 cm-1, mostrada 

no espectro de FTIR [Figura 37 (C)], corresponde, provavelmente, à hidroxila 

do subproduto formado durante a sua síntese. 

Uma explicação para a formação do produto indicado na Figura 40, ao 

invés daquele proposto inicialmente para o dicicloexanol-GMA (Figura 36), 

seria o fato de ter sido utilizada uma amina terciária como ativador da reação, a

qual não foi capaz de gerar um alcóxido suficientemente nucleofílico para o 

ataque e conseqüente abertura do anel epóxido do metacrilato de glicidila e, 

assim, promover a formação do monômero esperado. 
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Figura 38: Espectro de RMN 1H para o metacrilato de glicidila (A), o 4,4’-

isopropilidenociclohexanol (B) e o monômero dicicloexanol-GMA bruto obtido 

(C).
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Figura 39: Espectro de RMN cosy (1H-1H) para o 4,4’-isopropilidenocicloexanol. 

OCC

O

CH3

CH2C(CH3)2CCO

O

CH3

H2C

Figura 40: Estrutura química provável do monômero dicicloexanol-GMA obtido. 

H2C CH

OH OH

CH2

OH

Figura 41: Estrutura química do “provável” subproduto formado durante a 

síntese do monômero dicicloexanol-GMA.
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5.1.3.4 – Purificação

Objetivando-se purificar o monômero dicicloexanol-GMA, utilizou-se  o

método de purificação em coluna cromatográfica de sílica gel (5.1.3.4.1), como 

também dois métodos alternativos: a precipitação em solução aquosa de NaCl 

(5.1.3.4.2) e a filtração em carvão ativado (5.1.3.4.3).

5.1.3.4.1 – Em coluna cromatográfica de sílica gel 

A fase móvel utilizada na coluna cromatográfica de sílica gel constituiu-

se em misturas dos solventes cicloexano e acetato de etila nas proporções 5:1, 

3:1 e 1:1 (v/v). As Figuras 42 e 43 mostram os espectros de FTIR e RMN 1H,

respectivamente, para o monômero dicicloexanol bruto (A) e as suas frações

eluídas da coluna em cicloexano/acetato de etila 5:1 (B) e 3:1 (C). A fração 

eluída em cicloexano/acetato de etila 1:1 (v/v) não apresentou quantidade 

suficiente de material para permitir a preparação de amostras para a realização 

das referidas análises.

No espectro de absorção na região do infravermelho para o monômero 

dicicloexanol-GMA bruto [Figura 42 (A)] e para a fração eluída da coluna

cromatográfica de sílica gel em cicloexano/acetato de etila 5:1 (B), observou-se 

o desaparecimento da banda larga de hidroxila em 3430 cm-1. Inicialmente,

esse resultado foi atribuído à deficiência do método de purificação em coluna 

de sílica gel para o referido monômero. Entretanto, após a observação dos

espectros de RMN 1H (Figura 43), foi confirmada a síntese do monômero com 

estrutura diferente da esperada e a formação do subproduto. Dessa forma,

concluiu-se que a banda de hidroxila desapareceu no espectro de FTIR do 

monômero purificado devido a provável retenção do subproduto na coluna de 

sílica gel. 

Após a evaporação do solvente, o espectro mostrado na Figura 43 (B) 

evidenciou a pureza da fração eluída em cicloexano/acetato de etila 5:1 (v/v), 

através do desaparecimento dos sinais na região 3,3 – 4,2 ppm comentados 

anteriormente, confirmando, assim, a estrutura proposta para o monômero 
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dicicloexanol-GMA obtido (Figura 40) e a formação do subproduto (Figura 41).

Já o espectro da fração eluída em cicloexano/acetato de etila 3:1 (v/v) [Figura 

43 (C)] ainda mostrou a presença de resíduos do subproduto. 

Figura 42: Espectro de absorção na região do infravermelho para o monômero 

dicicloexanol-GMA bruto (A) e a fração eluída da coluna cromatográfica de 

sílica gel em cicloexano/acetato de etila 5:1 (B). 
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Figura 43: Espectro de RMN 1H para o monômero dicicloexanol-GMA bruto (A) 

e as frações eluídas da coluna cromatográfica de sílica gel em 

cicloexano/acetato de etila 5:1 (B) e 3:1 (C). 
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5.1.3.4.2 – Precipitação em solução aquosa de NaCl 

A Figura 44 mostra o espectro de ressonância magnética nuclear de 

próton para o monômero dicicloexanol-GMA bruto (A) e o obtido por

precipitação de uma solução bem concentrada do monômero em solução 

aquosa de NaCl (B). 

Figura 44: Espectro de RMN 1H para o monômero dicicloexanol-GMA bruto (A) 

e o obtido a partir de solubilização em acetona seguida de precipitação em 

solução aquosa de NaCl (B). 
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5.1.3.4.3 – Filtração em carvão ativado 

A Figura 45 mostra o espectro de ressonância magnética nuclear de 

próton para o monômero dicicloexanol-GMA bruto (A) e o obtido através da 

filtração de uma solução bem concentrada do monômero em carvão ativado (B). 

Figura 45: Espectro de RMN 1H para o monômero dicicloexanol-GMA bruto (A) 

e o obtido por filtração em carvão ativado (B).
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Os espectros de RMN 1H do monômero dicicloexanol-GMA purificado 

pelos métodos alternativos (Figuras 44 e 45) apresentaram o mesmo resultado 

que o obtido através da permeação do monômero por coluna cromatográfica de 

sílica gel utilizando como fase móvel a mistura cicloexano/acetato de etila 3:1

(v/v) [Figura 43 (C)], ou seja, não se observou a eliminação do subproduto. 

Esse resultado evidencia a presença do subproduto junto ao monômero

sintetizado, além da maior eficiência de separação da mistura de solventes

cicloexano/acetato de etila 5:1. 
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5.1.4 – Monômero dicicloexanol-GMA modificado

5.1.4.1 – Escolha dos reagentes e determinação do procedimento experimental

Utilizando-se o mesmo procedimento descrito para a síntese do

monômero Bis-GMA modificado, buscou-se a preparação de um monômero 

que apresentasse uma menor viscosidade que o monômero dicicloexanol-GMA.

Com base na estrutura do dicicloexanol-GMA que se pensava ter sintetizado 

inicialmente (Figura 36), pretendeu-se substituir a sua hidroxila pelo grupo 

metacriloíla do cloreto de metacriloíla e, dessa forma, sintetizar-se o monômero 

dicicloexanol-GMA modificado indicado na Figura 46.

OCC(CH3)

O

CH2 OCC(CH3)

O

CH2

CCOCH2CHCH2O

O

CH3

H2C C(CH3)2 OCH2CHCH2OCC

O

CH3

CH2

Figura 46: Estrutura química inicialmente esperada para o monômero 

dicicloexanol-GMA modificado. 

Entretanto, de acordo com os resultados mostrados para o monômero 

dicicloexanol-GMA no item 5.1.3, verificou-se a síntese de um monômero com 

estrutura química diferente da esperada, bem como a formação de um 

subproduto. Assim sendo, a modificação química, que deveria ter sido

realizada na hidroxila do monômero, provavelmente, ocorreu na hidroxila do 

subproduto, visto que algumas das propriedades físicas desse monômero, tais

como viscosidade e coloração sofreram modificações.

O produto bruto obtido apresentou-se como um líquido viscoso, de 

coloração alaranjada e, também, solúvel nos principais solventes orgânicos. O 

seu rendimento foi de apenas 40%, provavelmente, devido a perdas durante o 

processo de filtração do sal precipitado. 
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5.1.4.2 – Espectroscopia na região do infravermelho 

O espectro de absorção na região do infravermelho do monômero 

dicicloexanol-GMA modificado [Figura 47 (C)] apresentou ausência da banda 

de hidroxila do subproduto, indicando a sua substituição pelo grupo metacriloíla.

A banda a 2954 cm-1 foi atribuída à deformação axial de C–H alifático. A banda 

intensa a 1723 cm-1 corresponde à deformação axial da ligação C=O de éster, 

enquanto a banda a 1636 cm-1 corresponde ao estiramento de C=C. As bandas

a 1318 cm-1 e a 1175 cm-1 foram atribuídas à deformação axial da ligação C–O 

de éster.

Figura 47: Espectro de absorção na região do infravermelho para o cloreto de 

metacriloíla (A), o monômero dicicloexanol-GMA (B) e o monômero 

dicicloexanol-GMA modificado (C).
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5.1.4.3 – Ressonância magnética nuclear de próton 

Os espectros de RMN 1H para os reagentes utilizados na síntese e para

o monômero dicicloexanol-GMA modificado bruto são mostrados na Figura 48. 

Comparando-se os espectros obtidos para o monômero dicicloexanol-

GMA [Figura  48 (B)] e o monômero dicicloexanol-GMA modificado [Figura  48 

(C)], pode-se observar a presença dos mesmos sinais para os dois monômeros.

Entretanto, houve uma variação na relação entre o sinal h, em torno de 0,72 

ppm, que corresponde aos prótons dos grupos CH3 ligados ao carbono central,

e o sinal b, em torno de 1,9 ppm, que corresponde aos prótons dos grupos CH3

ligados ao carbono da dupla ligação, ou seja, observou-se um aumento dos

prótons do CH3 vizinhos à dupla, o que parece indicar a esterificação do 

subproduto, formado na síntese do monômero dicicloexanol-GMA, pelo cloreto 

de metacriloíla. Isso pode ser confirmado, também, pela diminuição na 

intensidade dos sinais situados na região entre 3,3 ppm e 4,4 ppm, assinalados

para o subproduto formado e destacados no espectro da [Figura 48 (C)]. 
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Figura 48: Espectro de RMN 1H para o cloreto de metacriloíla (A), o monômero 

dicicloexanol-GMA (B) e o monômero dicicloexanol-GMA modificado (C). Todos

os espectros foram obtidos a 25 ºC. 
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5.1.4.4 – Purificação em coluna cromatográfica de sílica gel 

O monômero dicicloexanol-GMA modificado foi submetido ao mesmo 

processo de purificação utilizado para o monômero Bis-GMA modificado. Após

a evaporação da mistura de solventes utilizada como eluente, somente a fração

eluída em cicloexano/acetato de etila 1:1 (v/v) apresentou quantidade de 

amostra suficiente para permitir as análises de FTIR e RMN 1H, cujos

espectros obtidos são mostrados nas Figuras 49 e 50, respectivamente. Em 

ambas as figuras, foram observadas apenas pequenas diferenças entre o 

produto bruto e o purificado.

Como já citado anteriormente, o rendimento do produto bruto foi de 40%, 

indicando uma possível perda de material durante a filtração do sal precipitado

e/ou a realização das lavagens com água destilada. Após a purificação na 

coluna cromatográfica de sílica gel, obteve-se um produto sob a forma de um 

óleo viscoso e alaranjado, com rendimento de apenas 20%.

Figura 49: Espectro de absorção na região do infravermelho para o monômero 

dicicloexanol-GMA modificado bruto (A) e a fração eluída da coluna 

cromatográfica de sílica gel, utilizando com fase móvel cicloexano/acetato de 

etila 1:1 (v/v)  (B). 
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Figura 50: Espectro de RMN 1H para o monômero dicicloexanol-GMA

modificado bruto (A) e a fração eluída da coluna cromatográfica de sílica gel,

utilizando com fase móvel cicloexano/acetato de etila 1:1 (v/v)  (B). 
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5.1.4.5 – Recuperação do monômero do sal precipitado 

De maneira semelhante ao monômero Bis-GMA modificado, o 

monômero dicicloexanol-GMA modificado também apresentou um baixo 

rendimento, provavelmente, devido a sua retenção no filtro de papel utilizado 

na filtração do sal precipitado durante a síntese. Assim, procedeu-se também a 

análise de FTIR desse sal e constatou-se a presença do monômero [Figura 51 

(B)]. Realizou-se, então, o tratamento do sal, descrito anteriormente, para a 

recuperação do monômero.

Figura 51: Espectro de absorção na região do infravermelho para o monômero 

dicicloexanol-GMA modificado bruto (A) e o sal precipitado durante a síntese do 

monômero (B). 

A Figura 52 mostra o espectro de ressonância magnética nuclear de 

próton para o monômero dicicloexanol-GMA modificado bruto (A) e o 

recuperado do sal precipitado após o seu tratamento e evaporação do solvente 

(B).
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Figura 52: Espectro de RMN 1H para o monômero dicicloexanol-GMA

modificado bruto (A) e o recuperado do sal precipitado durante a síntese do 

monômero (B). 

Após o tratamento do sal, o rendimento total do produto bruto foi de 60%,

e o do produto submetido à purificação em coluna cromatográfica de sílica gel 

foi de 40%. 
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5.2 – Determinação do grau de conversão dos monômeros a polímero 

Os monômeros Bis-GMA, Bis-GMA modificado, dicicloexanol-GMA e 

dicicloexanol-GMA modificado e as misturas dos monômeros Bis-GMA e Bis-

GMA modificado e dicicloexanol-GMA e dicicloexanol-GMA modificado foram

ativados para fotopolimerização por luz visível pela adição de 2% em peso 

(m/m) de canforoquinona (Figura 53) e 2% de 4-dimetil amina benzoato de etila 

(Figura 54). A fotopolimerização das amostras foi acompanhada por 

espectroscopia de FTIR, utilizando os espectros de absorbância em função do

número de onda.

H3C

CH3H3C

O

O

Figura 53: Estrutura química da canforoquinona. 
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CH3
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O

O
CH2

H3C

Figura 54: Estrutura química do 4-dimetil amina benzoato de etila. 

As Figuras 55, 57, 59, 61, 63 e 65 apresentam, respectivamente, os 

espectros dos monômeros Bis-GMA, Bis-GMA modificado, mistura Bis-

GMA/Bis-GMA modificado (1:1) (m/m), dicicloexanol-GMA, dicicloexanol-GMA 

modificado, mistura dicicloexanol-GMA/dicicloexanol-GMA modificado (1:1) 

(m/m). A partir desses espectros dos monômeros ainda não polimerizados,

definiu-se a região do espectro a ser monitorada durante a fotopolimerização. A 

região determinada para os monômeros Bis-GMA, Bis-GMA modificado e 

mistura Bis-GMA/Bis-GMA modificado (em destaque) foi de 1660 cm-1 a 1550 

cm-1, por englobar a região de aparecimento das bandas de absorção da dupla 

ligação em 1638 cm-1 (responsável pela polimerização), como também da 
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dupla ligação aromática em 1608 cm-1 (utilizada como grupo controle para o

Bis-GMA e seus derivados) e da banda em 1582 cm-1, também representativa 

da dupla ligação aromática. Já para os monômeros dicicloexanol-GMA,

dicicloexanol-GMA modificado e mistura dicicloexanol-GMA/dicicloexanol-GMA

modificado, a região selecionada foi a de 1800 cm-1 a 1570 cm-1, que inclui a 

banda da dupla ligação em 1638 cm-1 e a da carbonila em 1720 cm-1, que foi 

utilizada como grupo controle. 

É válido ressaltar que os espectros de absorção no infravermelho para 

os monômeros dicicloexanol-GMA, dicicloexanol-GMA modificado e mistura 

dicicloexanol-GMA/dicicloexanol-GMA modificado, mostrados nas Figuras 62,

64 e 66, apresentaram uma banda em 1610 cm-1, característica de C=C

aromática, o que não deveria ocorrer, visto que esses monômeros não 

apresentam anel aromático em sua estrutura. Constatou-se, então, que essa 

banda correspondia à absorção do anel aromático presente na amina do 

sistema iniciador (Figura 54), o que foi confirmado pelo espectro mostrado na 

Figura 59, obtido do monômero dicicloexanol-GMA sem o sistema iniciador,

onde não se observa a presença da referida banda. 

As Figuras 56, 58, 60, 62, 64 e 66 mostram os espectros de absorção no 

infravermelho, para cada monômero, durante a fotopolimerização nos tempos

de polimerização 0, 10, 20, 40, 60, 80, 120, 180 e 240 s. 

Em todos os espectros, pôde-se observar que a absorção de C=C

alifática, em 1636 ou 1638 cm-1, diminuiu à medida que o tempo de 

polimerização aumentou, evidenciando, assim, quantitativamente, o seu 

desaparecimento e caracterizando a formação do polímero. Já as bandas

correspondentes aos grupos controle, em 1608 cm-1 (para o monômero Bis-

GMA e seus derivados) e em 1720 cm-1 (para o dicicloexanol-GMA e seus

derivados), apresentaram uma diminuição na absorção mais acentuada entre 0 

e 10 s de polimerização. Em todos os demais tempos de polimerização, elas

mantiveram-se praticamente constantes. De acordo com PALIN, W. M., et al.

(2005) e VILJANEN, E. K., et al. (2004), esse é o comportamento esperado 

para grupos controle.
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Figura 55: Espectro de absorção no infravermelho para o monômero Bis-GMA 

com sistema iniciador (canforoquinona/ 4-dimetil amina benzoato de etila). 
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Figura 56: Espectro de absorção no infravermelho da conversão em função do 

tempo de polimerização para o monômero Bis-GMA com sistema iniciador

(canforoquinona/ 4-dimetil amina benzoato de etila) (TP = tempo de 

polimerização).
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Figura 57: Espectro de absorção no infravermelho para o monômero Bis-GMA 

modificado com sistema iniciador (canforoquinona/ 4-dimetil amina benzoato de 

etila).
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Figura 58: Espectro de absorção no infravermelho da conversão do monômero

Bis-GMA modificado com sistema iniciador (canforoquinona/ 4-dimetil amina 

benzoato de etila). 
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Figura 59: Espectro de absorção no infravermelho para a mistura de 

monômeros Bis-GMA/Bis-GMA modificado (1:1) com sistema iniciador

(canforoquinona/ 4-dimetil amina benzoato de etila). 

0,45

0,5

0,55

0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

1
6

6
0

1
6

5
6

1
6

5
2

1
6

4
8

1
6

4
4

1
6

4
0

1
6

3
6

1
6

3
2

1
6

2
8

1
6

2
4

1
6

2
0

1
6

1
6

1
6

1
2

1
6

0
8

1
6

0
4

1
6

0
0

1
5

9
6

1
5

9
2

1
5

8
8

1
5

8
4

1
5

8
0

1
5

7
6

1
5

7
2

1
5

6
8

1
5

6
4

1
5

6
0

1
5

5
6

1
5

5
2

Número de onda (cm-1)

A
b

s
o

rb
ân

ci
a

TP = 0 s
TP = 10 s
TP = 20 s
TP = 40 s
TP = 60 s
TP = 80 s
TP = 120 s
TP = 180 s
TP = 240 s

 (1608 cm-1)

 (1636 cm-1)

C=C
alifática

(1636 cm-1)

C=C
aromática
(1608 cm-1)

monômero
não-polimerizado

 (1582 cm-1)

monômero
polimerizado

Figura 60: Espectro de absorção no infravermelho da conversão do copolímero 

Bis-GMA/Bis-GMA modificado (1:1) com sistema iniciador (canforoquinona/ 4-

dimetil amina benzoato de etila). 
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Figura 61: Espectro de absorção no infravermelho para o monômero 

dicicloexanol-GMA sem sistema iniciador (canforoquinona/4-dimetil amina 

benzoato de etila). 
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Figura 62: Espectro de absorção no infravermelho da conversão do monômero

dicicloexanol-GMA com sistema iniciador (canforoquinona/ 4-dimetil amina 

benzoato de etila). 
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Figura 63: Espectro de absorção no infravermelho para o monômero 

dicicloexanol-GMA modificado com sistema iniciador (canforoquinona/ 4-dimetil 

amina benzoato de etila).
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Figura 64: Espectro de absorção no infravermelho da conversão do monômero

dicicloexanol-GMA modificado com sistema iniciador (canforoquinona/ 4-dimetil 

amina benzoato de etila). 
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Figura 65: Espectro de absorção no infravermelho para a mistura de 

monômeros dicicloexanol-GMA/dicicloexanol-GMA modificado (1:1) com

sistema iniciador (canforoquinona/ benzoato de 4-etil-N,N-dimetil amina). 
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Figura 66: Espectro de absorção no infravermelho da conversão do copolímero 

dicicloexanol-GMA/dicicloexanol-GMA modificado (1:1) com sistema iniciador

(canforoquinona/ benzoato de 4-etil-N,N-dimetil amina). 
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O grau de conversão para cada monômero em função do tempo de 

polimerização é mostrado na Figura 67.
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Figura 67: Grau de conversão dos monômeros e misturas de monômeros 

estudados neste trabalho em função do tempo de polimerização. 

As curvas mostradas na Figura 67 mostram que, apesar da utilização

das mesmas concentrações de monômero e do sistema iniciador/ativador e da 

mesma intensidade da luz em todas as polimerizações, ocorreram algumas

diferenças consideráveis entre os monômeros. 

Observou-se, também, que todos os monômeros apresentaram grau de 

conversão crescente em função do tempo de polimerização. Dentre os

monômeros submetidos às análises de absorção na região do FTIR, o Bis-

GMA apresentou os maiores valores de grau de conversão em todos os 

tempos de polimerização estudados, embora esses resultados ainda sejam 

considerados baixos [valor máximo = 22% (TP = 80 s)]. 
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Os monômeros Bis-GMA e Bis-GMA modificado, bem como a mistura de 

ambos, mostraram, inicialmente, uma maior reatividade de polimerização que 

os demais monômeros.

Após 10 segundos de polimerização, no caso do Bis-GMA, Bis-GMA 

modificado e mistura Bis-GMA/Bis-GMA modificado, apenas 15,35%, 9,44% e 

6,10% das duplas ligações reagiram, respectivamente, enquanto para o 

dicicloexanol-GMA, dicicloexanol-GMA modificado e mistura dicicloexanol-

GMA/ dicicloexanol-GMA modificado, o grau de conversão correspondente foi 

de apenas 2,99%, 3,60% e 2,95%, respectivamente.

Todos os monômeros apresentaram o mesmo padrão de crescimento 

dos valores do grau de conversão: um aumento mais pronunciado até 40 s de 

polimerização; um crescimento menos intenso de 40 a 80 s, tornando-se 

praticamente constante de 80 a 240 s. 

Segundo PIANELLI, C., et al. (1999) e bTRUFFIER-BOUTRY, D. et al.

(2003), as polimerizações de uma resina composta dental comercial, na 

ausência de oxigênio, exibem um grau de conversão em torno de 50% a 70%. 

Os valores do grau de conversão para amostras com uma camada de inibição 

pelo oxigênio apresentam-se muito baixos, abaixo de 11%. Amostras

contaminadas por água, com a presença de oxigênio, exibem valores de grau 

de conversão entre os valores citados acima.

Dessa forma, tendo em vista as informações da literatura e observando-

se os valores obtidos para o grau de conversão dos monômeros estudados

nesta tese, deduziu-se que, durante a obtenção dos espectros de absorção na 

região do infravermelho, ocorreu, provavelmente, uma contaminação das

amostras por oxigênio atmosférico, como também por umidade do meio 

ambiente.

Ainda na Figura 67, percebe-se que a modificação química realizada no 

monômero Bis-GMA, que consistiu na esterificação das hidroxilas presentes na 

sua estrutura, resultou em menores graus de reação durante a polimerização. 

Esse resultado, a princípio, não seria esperado, dada a menor viscosidade do 
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monômero Bis-GMA modificado e a sua maior funcionalidade, conferida pela 

presença de quatro ligações duplas. É possível que esse resultado tenha 

ocorrido em função de um aumento de impedimento estérico causado pela 

inclusão do grupo metacriloíla na cadeia do Bis-GMA, dificultando a reação de 

propagação entre os grupos vinílicos. Com relação ao dicicloexanol-GMA, a 

modificação química apresentou pouca influência, provavelmente, pelo fato da 

esterificação ter ocorrido nas moléculas do subproduto.
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5.3 – Caracterização da carga inorgânica 

O conhecimento das propriedades das partículas de carga inorgânica

que constituem as resinas odontológicas permite a classificação desses

compósitos e, quando associado a outros fatores, tais como forma, tamanho,

composição química e distribuição na matriz, um melhor entendimento de suas

propriedades físicas e mecânicas (REGES, R. V., et al., 2002).

As Figuras 68, 69 e 70 apresentam, respectivamente, as curvas de 

distribuição granulométrica do silicato de alumínio, do quartzo moído e da 

microsílica, selecionados como possíveis cargas inorgânicas a serem utilizadas

na formulação dos compósitos estudados neste trabalho. Nessas figuras, são 

mostrados os valores cumulativos referentes à distribuição granulométrica da 

carga, que informam a porcentagem do volume analisado e o diâmetro das 

partículas da carga em um dado momento da análise, como também o 

histograma, que informa sobre a composição geral da amostra em termos de 

tamanho de partícula. 

O histograma do silicato de alumínio (Figura 68) mostrou uma

contribuição significativa de partículas com diâmetro variando, em média, de 1 

m a 20 m. A distribuição dessas partículas foi relativamente eqüitativa, 

proporcionando, assim, um diâmetro médio de 6,93 m. Entretanto, ainda foi 

observado um volume relativamente alto de partículas de diâmetros maiores. 

O quartzo moído, como mostrado na Figura 69, também apresentou 

uma variação no diâmetro das partículas de 1 m a 20 m, mas a distribuição

dessas partículas ocorreu de maneira diferente do silicato de alumínio. Apesar 

do diâmetro médio das partículas ter sido de 7,06 m, o histograma mostrou 

um volume muito grande de partículas grandes, entre 10 m e 20 m.
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Diâmetro a 10% 0.85 m

Diâmetro a 50% 4.56 m

Diâmetro a 90% 17.04 m

Diâmetro médio 6.93 m

Figura 68: Distribuição granulométrica do silicato de alumínio.

Diâmetro a 10% 1.23 m

Diâmetro a 50% 6.12 m

Diâmetro a 90% 14.21 m

Diâmetro médio 7.06 m

Figura 69: Distribuição granulométrica do quartzo moído. 
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Já a microsílica (Figura 70) apresentou uma variação de diâmetro maior,

de 2 m a 30 m. Observou-se, também, uma quantidade baixa de partículas 

pequenas e uma quantidade relativamente alta de partículas de maior diâmetro 

(entre 10 m e 30 m), o que contribuiu para um diâmetro médio de 13,83 m,

considerado elevado para cargas de compósitos dentais modernos (LIM, B-S.,

et al., 2002; ZHOU, M., et al., 2005). 

Diâmetro a 10% 3.90 m

Diâmetro a 50% 13.11 m

Diâmetro a 90% 24.59 m

Diâmetro médio 13.83 m

Figura 70: Distribuição granulométrica da microsílica. 

Para efeito de comparação, utilizou-se, na parte experimental deste 

trabalho, a resina composta comercial Z100. A Tabela 7 apresenta os dados de 

granulometria dessa resina, obtidos dos trabalhos de GAAG, E. F. S. (2005) e 

Al-Sharaa, K. A e Watts, D. C. (2003) e os dados fornecidos pelo fabricante

(3M Dental Products, USA).
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Tabela 7: Granulometria da resina composta comercial Z100. 

Tese de GAAG, E. F. S. (2005)

Trabalho de

Al-Sharaa, K. A. e 

Watts, D. C. (2003) 

Fabricante

(3M)

Diâmetro

a 10%

Diâmetro

a 50%

Diâmetro

a 90%

Diâmetro

médio
Diâmetro

Diâmetro

máximo

0,86 m 5,48 m 25,91 m 10,22 m 0,01 – 3,5 m 4,5 m

De acordo com os valores mostrados na Tabela 7, há uma diferença 

significativa entre os dados experimentais e os dados fornecidos pelo 

fabricante. Resolveu-se, então, utilizar uma carga que apresentasse um 

diâmetro médio entre o diâmetro máximo da carga da resina Z100, fornecido 

pelo fabricante, e o diâmetro médio mostrado na tese de GAAG, E. F. S. (2005). 

Assim, comparando-se os resultados obtidos na análise granulométrica 

das cargas silicato de alumínio, quartzo moído e microsílica com os dados da

resina comercial Z100, escolheu-se o silicato de alumínio para ser utilizado

como carga nas formulações dos compósitos estudados neste trabalho,

principalmente por apresentar um menor diâmetro médio de partícula. 

A carga selecionada foi submetida ao processo de silanização, descrito

no item 4.2.6, para promover a adesão da carga à matriz polimérica 

(DEBNATH, S. et al, 2003). Em seguida, foi analisada por difração de raios X 

para a determinação de sua cristalinidade. 

A Figura 71 apresenta o diagrama de difração de raios X para o silicato

de alumínio silanizado. Os valores de seno dos ângulos 6,14º, 12,38º, 17,92º e 

19,16º foram pesquisados na literatura, obtendo-se, respectivamente, 7,20 Å,

3,54 Å, 2,50 Å e 2,34 Å. Através desses valores, encontrou-se a forma de 

caulim [Al4(Si4O10)(OH)] para o silicato de alumínio utilizado.
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Figura 71: Difração de raios X do silicato de alumínio silanizado.
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5.4 – Análise de sorção e solubilidade dos compósitos em meio aquoso 

As propriedades de sorção e solubilidade em meio aquoso são 

importantes para os materiais dentários. Materiais com elevados valores de 

sorção e solubilidade em água não são convenientes para uso como 

compósitos dentais restauradores, visto que eles podem liberar os monômeros

não reagidos, que podem estimular o crescimento bacteriano ao redor das

restaurações e promover reações alérgicas em alguns pacientes. Além disso, a 

entrada de água nos compósitos dentais pode, com o tempo, levar a 

deterioração de suas propriedades físico-mecânicas, principalmente devido a 

quebra hidrolítica da ligação entre o silano e as partículas de carga inorgânica 

(SIDERIDOU, I., et al., 2002; ZHOU, M., et al., 2005) . Os padrões ISO 9000 

para sorção e solubilidade de resinas dentais restauradoras em água são, 

respectivamente, < 50 g/mm3 e < 5 g/mm3 (NIE, J., et al., 2001; cCHUNG, C. 

M., et al., 2002).

Neste trabalho, a sorção e a solubilidade em água foram determinadas

de acordo com o método descrito na especificação nº 27 da ADA (American 

Dental Association), assim como pelos padrões ISO 4049. A Tabela 8 

apresenta os resultados obtidos para os compósitos formulados e 

fotopolimerizados com o auxílio do sistema canforoquinona/amina terciária.

Esses resultados também originaram as curvas de sorção e solubilidade em 

meio aquoso, mostradas, respectivamente, nas Figuras 72 e 73.

Segundo MARTIN, N. e JEDYNAKIEWICZ, N. (1998), o método de 

determinação da expansão higroscópica, descrito no padrão internacional ISO 

4049, é relativamente insensível até 7 dias de imersão. Dessa forma, a sorção 

em água, nesta tese, foi medida nos tempos de imersão 1, 7 e 30 dias. 

O compósito comercial (resina Z100) e o compósito experimental 1 (Bis-

GMA/dicicloexanol-GMA (1:1) + silicato de alumínio silanizado + sistema

fotoativador/iniciador) apresentaram, respectivamente, os menores e os 

maiores valores de sorção em água. O comportamento do compósito

experimental 1, que apenas no 1 dia de imersão apresentou sorção dentro dos
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limites padrões da ISO 9000, poderia ser explicado pela presença de hidroxilas

no Bis-GMA e no subproduto formado durante a síntese do dicicloexanol-GMA,

como também por falhas decorrentes do processo de obtenção manual dos

corpos-de-prova, que podem ter impedido a total dispersão da carga na matriz 

polimérica, gerando alta porosidade no produto final. Já o compósito comercial,

apesar de também ser constituído por monômeros que apresentam hidroxilas

em suas estruturas (Bis-GMA e TEGDMA), é obtido através de processos

industriais de alto controle, possivelmente com o uso de aditivos para evitar a 

aglomeração das partículas nanométricas de carga, apresentando,

conseqüentemente, uma maior homogeneidade nos seus corpos-de-prova. 

A Figura 72 mostra que o compósito experimental 2 (Bis-GMA 

modificado + silicato de alumínio silanizado + sistema fotoativador/iniciador) foi 

o que apresentou resultados de sorção em água, nos tempos de imersão 1, 7 e 

30 dias, mais próximos do compósito comercial (resina Z100), seguido pelo 

compósito experimental 5 (Bis-GMA modificado/dicicloexanol-GMA modificado 

+ silicato de alumínio + sistema fotoativador/iniciador). Esse resultado 

corresponde às expectativas, visto que esses monômeros não apresentam 

hidroxilas em suas estruturas.

Para os compósitos experimentais 7 (dicicloexanol-GMA modificado/Bis-

GMA + silicato de alumínio + sistema fotoativador/iniciador) e 8 (dicicloexanol-

GMA modificado/dicicloexanol-GMA + silicato de alumínio + sistema 

fotoativador/iniciador), nos três tempos de imersão, os resultados de sorção 

obtidos foram um pouco mais elevados do que os compósitos experimentais 3

(Bis-GMA modificado/Bis-GMA + silicato de alumínio + sistema 

fotoativador/iniciador) e 4 (Bis-GMA modificado/dicicloexanol-GMA + silicato de

alumínio + sistema fotoativador/iniciador). Provavelmente, isso ocorreu devido 

aos diferentes graus de hidrofilicidade dos polímeros, promovidos pela

presença de hidroxilas nas moléculas, e à porosidade do produto final.

O compósito experimental 6 (dicicloexanol-GMA modificado + silicato de 

alumínio + sistema fotoativador/iniciador) apresentou resultados um pouco 

maiores do que os obtidos para o compósito experimental 2. Esse 
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comportamento não era esperado e ocorreu, provavelmente, devido a 

esterificação incompleta da hidroxila do subproduto durante a síntese do 

monômero dicicloexanol-GMA (mostrada na Figura 48). 

Tabela 8: Sorção e solubilidade em meio aquoso dos compósitos estudados

neste trabalho. 

Sorção

( g/mm3)Compósito

1 dia 7dias 30 dias 

Solubilidade

( g/mm3)

Compósito comercial

[resina Z100] 
14,26  0,57 19,90  1,00 20,57  1,52 2,32  0,57 

Compósito experimental 1 

[Bis-GMA/DCH-GMA (1:1)]
41,47  10,73 68,01  4,02 73,65  2,63 5,97  5,27 

Compósito experimental 2 

[Bis-GMA modificado]
18,25  1,52 29,86  3,59 36,16  3,50 3,32  1,15 

Compósito experimental 3 

[Bis-GMA modificado/

Bis-GMA (1:1)]

22,89  4,56 42,46  4,49 48,43  3,20 4,98  1,00 

Compósito experimental 4 

[Bis-GMA modificado/

DCH-GMA (1:1)]

23,22  3,04 43,13  2,30 49,10  2,50 5,31  1,15 

Compósito experimental 5 

[Bis-GMA modificado/

DCH-GMA modificado (1:1)]

20,90  4,56 40,80  1,00 45,45  2,07 4,31  0,57 

Compósito experimental 6 

[DCH-GMA modificado]
22,56  3,04 41,47  7,34 47,44  3,50 4,64  1,15 

Compósito experimental 7 

[DCH-GMA modificado/

Bis-GMA (1:1)]

24,88  6,22 44,45  0,57 49,76  0,00 5,64  3,04 

Compósito experimental 8 

[DCH-GMA modificado/

DCH-GMA (1:1)]

26,21  4,14 46,11  7,98 54,74  1,72 6,30  3,04 
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Figura 72: Sorção em água em função do tempo de imersão para os

compósitos estudados neste trabalho. 
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A solubilidade dos compósitos em água foi determinada após 30 dias de 

imersão. A Figura 73 mostra os seguintes resultados: compósito comercial < 

compósito experimental 2 < compósito experimental 5 < compósito

experimental 6 < compósito experimental 3 < compósito experimental 4 < 

compósito experimental 7 < compósito experimental 1 < compósito

experimental 8. Os cinco primeiros compósitos apresentaram resultados dentro

do limite de solubilidade em água determinados pelos padrões ISO 9000, 

enquanto os quatro últimos compósitos excederam esse limite.
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Figura 73: Solubilidade em água para os compósitos estudados neste trabalho 

após 30 dias de imersão. 

Em meio aquoso, os compósitos dentais absorvem água e liberam 

monômeros não-reagidos. A liberação desses monômeros não-reagidos pode 

promover reações alérgicas em alguns pacientes, como também estimular o 

crescimento de bactérias ao redor da restauração. Além disso, a difusão de 

água para o interior dos compósitos dentais pode, com o tempo, levar à 

deterioração das propriedades físicas e/ou mecânicas, principalmente, devido à 
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quebra hidrolítica das ligações entre o silano e as partículas de carga

(SIDERIDOU, I., et al. 2002). 

Para confirmar a liberação de monômeros não-reagidos, amostras dos

compósitos estudados foram imersas em clorofórmio deuterado (CDCl3), e 

estocadas à temperatura de 37 ºC por 7 dias. Decorrido esse tempo, essas

amostras foram retiradas dos frascos e o clorofórmio contendo resíduos do 

monômero foi analisado através de espectroscopia de RMN 1H.

Através da Figura 74, que apresenta os espectros de RMN 1H obtidos a 

partir dos produtos extraídos dos compósitos estudados, foi possível confirmar 

a eliminação dos monômeros dos compósitos após a cura das resinas. Os

espectros mostram sinais em torno de 0,6 a 0,9 ppm e/ou 5,55 a 6,15 ppm (em

destaque), característicos dos grupos CH3 e C=CH2, respectivamente,

confirmando, assim, a eluição dos metacrilatos não-reagidos. No entanto, de 

acordo com aCHUNG, C-M. et al. (2002), a liberação de monômeros não-

reagidos, ainda que mínima, é bastante comum em compósitos restauradores

dentais. Além disso, nos espectros da Figura 74, observou-se, também, a 

presença de diversos outros sinais, provavelmente, referentes a resíduos dos

demais constituintes dos compósitos. 

Um parâmetro que certamente interfere em todas as propriedades dos

compósitos estudados neste trabalho é o grau de conversão dos monômeros a 

polímeros. Analisando-se em conjunto as Figura 67, 72 e 73, verifica-se que a 

sorção de água dos compósitos, assim como a solubilidade dos monômeros

em água, aumentou com a diminuição do grau de conversão, o que está de 

acordo com a expectativa de obtenção de estruturas mais porosas e, assim, 

com maior sorção e moléculas livres de monômero, quando o grau de reação 

diminui.
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Figura 74: Espectro de RMN 1H do conteúdo eluído do (A) compósito comercial (Z100),

(B) compósito experimental 1 (Bis-GMA/dicicloexanol-GMA + silicato de alumínio 

silanizado + sistema fotoativador/iniciador), (C) compósito experimental 2 (Bis-GMA 

modificado + silicato de alumínio silanizado + sistemafotoativador/iniciador), (D) 

compósito experimental 3 (Bis-GMA modificado/Bis-GMA + silicato de alumínio + 

sistema fotoativador/iniciador), (E) compósito experimental 4 (Bis-GMA 

modificado/dicicloexanol-GMA + silicato de alumínio + sistema fotoativador/iniciador),

(F) compósito experimental 5 (Bis-GMA modificado/dicicloexanol-GMA modificado + 

silicato de alumínio + sistema fotoativador/iniciador), (G) compósito experimental 6

(dicicloexanol-GMA modificado + silicato de alumínio + sistema fotoativador/iniciador),

(H) compósito experimental 7 (dicicloexanol-GMA modificado/Bis-GMA + silicato de

alumínio + sistema fotoativador/iniciador) e (I) compósito experimental 8 (dicicloexanol-

GMA modificado/dicicloexanol-GMA + silicato de alumínio + sistema

fotoativador/iniciador).
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5.5 – Análise microscópica da superfície dos compósitos 

A distribuição das partículas de carga inorgânica nos compósitos

estudados foi examinada por microscopia eletrônica de varredura ambiental.

Uma série de três micrografias para a área superficial de cada compósito, com 

aumento de 2500x (A), 5000x (B) e 10000x (C), é apresentada nas Figuras 75 

a 83. Em cada caso, a imagem foi obtida do centro do corpo-de-prova. 

Escolheu-se a técnica de varredura ambiental para a caracterização

microscópica dos compósitos porque, através dela, é possível a análise do 

material em seu estado (ou ambiente) natural, sem nenhum tipo de tratamento 

adicional, como, por exemplo, o recobrimento da superfície por filmes de ouro-

paládio, comumente requerido para amostras submetidas à microscopia 

eletrônica de varredura (LIM, B-S., et al., 2002).

A Figura 75, referente ao compósito comercial (resina Z100), quando 

comparada com as figuras dos demais compósitos, evidencia um menor

tamanho das partículas de carga inorgânica, como também uma distribuição

mais homogênea dessas partículas na matriz polimérica. Este resultado está

coerente com os dados fornecidos pelo fabricante (3M) e o trabalho de AL-

SHARAA, K. A. e WATTS, D. C. (2003). 
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(A)

(B)

(C)

Figura 75: Microscopia eletrônica de varredura ambiental para o compósito

comercial (resina Z100). Aumento de 2500x (A), 5000x (B) e 10000x (C). 
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Observando-se as Figuras 76 a 83, foi constatado que as partículas do 

silicato de alumínio, carga inorgânica utilizada em todos os compósitos

experimentais, apresentaram dimensões maiores que as partículas de carga da 

resina comercial Z100. Além disso, verificou-se um volume significativo de 

partículas de diâmetro grande, o que está de acordo com os resultados de 

granulometria mostrados no item 5.3. 

É válido ressaltar que, nos compósitos em que pelo menos um dos

monômeros apresentou alta viscosidade, como no caso dos compósitos

experimentais 1 (Bis-GMA/dicicloexanol-GMA + silicato de alumínio silanizado

+ sistema fotoativador/iniciador), 3 (Bis-GMA modificado/Bis-GMA + silicato de 

alumínio + sistema fotoativador/iniciador), 4 (Bis-GMA modificado/dicicloexanol-

GMA + silicato de alumínio + sistema fotoativador/iniciador), 7 (dicicloexanol-

GMA modificado/Bis-GMA + silicato de alumínio + sistema fotoativador/iniciador)

e 8 (dicicloexanol-GMA modificado/dicicloexanol-GMA + silicato de alumínio +

sistema fotoativador/iniciador), mostrados, respectivamente, nas Figuras 76, 78,

79, 82 e 83, a obtenção de uma mistura homogênea pode ter sido prejudicada, 

levando a uma má distribuição das partículas na matriz polimérica.

Com relação aos compósitos experimentais 2 (Bis-GMA modificado +

silicato de alumínio silanizado + sistema fotoativador/iniciador), 5 (Bis-GMA

modificado/dicicloexanol-GMA modificado + silicato de alumínio + sistema

fotoativador/iniciador) e 6 (dicicloexanol-GMA modificado + silicato de alumínio

+ sistema fotoativador/iniciador) (Figuras 77, 80 e 81, respectivamente), 

esperava-se uma melhor distribuição das partículas de carga inorgânica na 

matriz polimérica, visto que os monômeros utilizados apresentaram uma menor 

viscosidade, o que, a princípio, permitiria uma melhor homogeneização dos

compósitos durante a mistura de seus componentes. No entanto, esse

comportamento não foi observado. É possível que esse resultado esteja

relacionado com uma tendência natural dessas cargas minerais formarem

aglomerados, ao menos nas condições utilizadas neste trabalho. 
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Figura 76: Microscopia eletrônica de varredura ambiental para o compósito

experimental 1 (Bis-GMA/dicicloexanol-GMA + silicato de alumínio silanizado + 

sistema ativador/iniciador). Aumento de 2500x (A), 5000x (B) e 10000x (C). 
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Figura 77: Microscopia eletrônica de varredura ambiental para o compósito

experimental 2 (Bis-GMA modificado + silicato de alumínio silanizado + sistema

ativador/iniciador). Aumento de 2500x (A), 5000x (B) e 10000x (C). 
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Figura 78: Microscopia eletrônica de varredura ambiental para o compósito

experimental 3 (Bis-GMA modificado/Bis-GMA + silicato de alumínio silanizado

+ sistema ativador/iniciador). Aumento de 2500x (A), 5000x (B) e 10000x (C).
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Figura 79: Microscopia eletrônica de varredura ambiental para o compósito

experimental 4 (Bis-GMA modificado/dicicloexanol-GMA + silicato de alumínio

silanizado + sistema ativador/iniciador). Aumento de 2500x (A), 5000x (B) e 

10000x (C). 
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Figura 80: Microscopia eletrônica de varredura ambiental para o compósito

experimental 5 (Bis-GMA modificado/dicicloexanol-GMA modificado + silicato 

de alumínio silanizado + sistema ativador/iniciador). Aumento de 2500x (A), 

5000x (B) e 10000x (C). 
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Figura 81: Microscopia eletrônica de varredura ambiental para o compósito

experimental 6 (dicicloexanol-GMA modificado + silicato de alumínio silanizado

+ sistema ativador/iniciador). Aumento de 2500x (A), 5000x (B) e 10000x (C). 
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Figura 82: Microscopia eletrônica de varredura ambiental para o compósito

experimental 7 (dicicloexanol-GMA modificado/Bis-GMA + silicato de alumínio

silanizado + sistema ativador/iniciador). Aumento de 2500x (A), 5000x (B) e 

10000x (C). 
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Figura 83: Microscopia eletrônica de varredura ambiental para o compósito

experimental 8 (dicicloexanol-GMA modificado/dicicloexanol-GMA + silicato de 

alumínio silanizado + sistema ativador/iniciador). Aumento de 2500x (A), 5000x 

(B) e 10000x (C). 
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Confrontando-se os resultados de microscopia eletrônica com os de 

sorção e solubilidade mostrados no item 5.4, pôde-se deduzir que a presença 

de uma distribuição irregular de partículas de carga no compósito, assim como 

de grandes partículas (ou aglomerados), pode contribuir para uma estrutura 

mais porosa e, assim, com maior potencial de sorção de líquidos (DEBNATH,

S., et al., 2003; REGES, R. V., et al., 2002). Isso é facilmente observado a 

partir dos resultados obtidos para a resina comercial e os compósitos

experimentais.
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5.6 – Ensaios mecânicos dos compósitos 

A resistência mecânica em um material restaurador é especificada por 

uma tensão de fratura, que é freqüentemente o parâmetro de referência da 

resistência do material (BRESCIANI, E., et al., 2004; YAP, A. U. J., et al., 2003).

Segundo BROSH, T., et al. (1999), a importância das propriedades de 

resistência à compressão e à tração diametral das resinas compostas tem sido

enfatizada durante os anos mais recentes, mas a relação entre os valores 

dessas duas resistências não tem sido extensivamente estudada. No entanto, 

as resinas compostas fotoativadas são caracterizadas por uma alta resistência 

à compressão e uma baixa resistência à tração diametral.

O módulo de Young (módulo de elasticidade) representa a relação entre 

as tensões e deformações elásticas. É citado universalmente para quantificar a 

rigidez dos materiais dentários (CHABRIER, F., et al., 1999). O módulo de 

elasticidade do esmalte dentário tem sido reportado variando de 84 a 98 GPa.

Já para a dentina, ele tem variado de 10 a 30 GPa, principalmente devido a 

anisotropia. Entretanto, a dentina é capaz de suportar uma deformação plástica

significativa antes de fraturar. Portanto, o esmalte é um material mais rígido e 

mais frágil que a dentina. De modo contrário, a dentina é mais flexível e mais

dúctil (ANUSAVICE, K. J., 1998; WOOD, J. D., et al., 2003). 

Por conseguinte, neste trabalho, foram utilizados dois testes de

resistência mecânica: a resistência à compressão (CS) e a resistência à tração 

diametral (DTS). A Tabela 9 apresenta os valores dessas duas propriedades, 

como também do módulo de elasticidade, calculado a partir das curvas

TensãoxDeformação, obtidos para os compósitos estudados. Para a 

determinação dessas propriedades, foram confeccionados corpos-de-prova

cilíndricos e forças foram aplicadas conforme ilustrado nas Figuras 21 e 22. Os

valores mostrados na Tabela 9 representam a média e o desvio-padrão dos

resultados obtidos para os 3 (três) corpos-de-prova de cada compósito testado.
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O módulo de elasticidade, indicado na Tabela 9, obtido 

experimentalmente para o compósito comercial (resina Z100) mostrou-se um

pouco abaixo do valor obtido por CHABRIER, F., et al. (1999) para esse 

mesmo material, provavelmente devido à incorporação de bolhas de ar e 

conseqüente formação de porosidades durante o processo de obtenção 

manual dos corpos-de-prova. Entretanto, esse resultado foi superior aos 

resultados apresentados por todos os compósitos experimentais utilizados

neste trabalho. Pelos resultados apresentados anteriormente de sorção,

solubilidade em água e microscopia eletrônica de varredura ambiental, esse 

comportamento já seria esperado, em decorrência da melhor distribuição das

partículas de carga inorgânica na matriz polimérica e, também, do menor

tamanho da carga presente no compósito comercial.

Dos compósitos experimentais, o que apresentou as melhores

propriedades mecânicas foi o compósito 2 (Bis-GMA modificado + silicato de

alumínio silanizado + sistema fotoativador/iniciador), e o que apresentou 

propriedades mecânicas mais pobres foi o compósito 4 (Bis-GMA 

modificado/dicicloexanol-GMA + silicato de alumínio + sistema 

fotoativador/iniciador). No primeiro caso, o resultado poderia ser atribuído tanto 

ao maior grau de conversão do monômero ao polímero, gerando uma rede 

tridimensional com maior número de ligações cruzadas, assim como a uma 

melhor distribuição partículas de carga (comparado com a maioria dos 

compósitos experimentais). O pior resultado observado para o compósito 4

deve estar relacionado à menor quantidade utilizada do monômero Bis-GMA 

modificado  (a composição de monômeros usada foi Bis-GMA 

modificado/dicicloexanol-GMA 1:1) e a má distribuição das partículas de carga,

com a presença de aglomerados, como pode ser observado na Figura 79. 

O compósito experimental 8 (dicicloexanol-GMA

modificado/dicicloexanol-GMA + silicato de alumínio + sistema 

fotoativador/iniciador), apesar de sua matriz ser constituída pelos monômeros

que exibiram os piores graus de conversão deste trabalho (Figura 67),

apresentou uma distribuição de partículas de carga inorgânica com menor

formação de aglomerados quando comparado ao compósito experimental 4
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(Bis-GMA modificado/dicicloexanol-GMA + silicato de alumínio + sistema 

fotoativador/iniciador), o que resultou em uma maior resistência à compressão. 

Tabela 9: Módulo de elasticidade, resistência à compressão (CS) e resistência 

à tração diametral (DTS) dos compósitos estudados neste trabalho. 

Compósito

Módulo de 

Elasticidade

(MPa)

Resistência à 

Compressão

(MPa)

Resistência à 

Tração

Diametral

(MPa)

Compósito comercial

[resina Z100] 
1,28 ± 0,14 325,50 ± 86,28 41,31 ± 18,36 

Compósito experimental 1 

[Bis-GMA/DCH-GMA (1:1)]
0,50 ± 0,06 81, 06  8,63 14,98 ± 0,58 

Compósito experimental 2 

[Bis-GMA modificado]
0,74 ± 0,01 110,21  4,62 20,16 ± 1,22 

Compósito experimental 3 

[Bis-GMA modificado/

Bis-GMA (1:1)]

0,50 ± 0,07 52,20  7,61 12,12 ± 3,84 

Compósito experimental 4 

[Bis-GMA modificado/

DCH-GMA (1:1)]

0,28 ± 0,03 46,63  10,76 16,49 ± 1,50 

Compósito experimental 5 

[Bis-GMA modificado/

DCH-GMA modificado (1:1)]

0,60 ± 0,04 78,76  4,69 14,29 ± 2,60 

Compósito experimental 6 

[DCH-GMA modificado]
0,49 ± 0,02 56,84  1,57 16,92 ± 0,92 

Compósito experimental 7 

[DCH-GMA modificado/

Bis-GMA (1:1)]

0,52 ± 0,08 61,41  6,81 14,46 ± 5,01 

Compósito experimental 8 

[DCH-GMA modificado/

DCH-GMA (1:1)]

0,50 ± 0,06 67,59  1,39 16,58 ± 1,01 
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Nos compósitos estudados, os valores de CS (resistência à compressão)

variaram de 46,63 a 325,50 MPa, observando-se, assim, diferenças muito 

significativas entre o compósito comercial e os compósitos experimentais. Já os 

valores de DTS variaram de 12,12 MPa a 41,31 MPa. Esses resultados indicam

que as propriedades analisadas são afetadas diretamente pelo tipo de matriz e 

de carga inorgânica utilizadas, como também pela presença de aglomerados

(de partículas de carga) nos compósitos. 

Comparando-se os valores de CS e DTS obtidos neste trabalho para o

compósito comercial (resina Z100) com os dados da literatura, observou-se um

comportamento inferior ao esperado, o que foi atribuído à presença de 

possíveis porosidades nos corpos-de-prova testados, decorrentes da 

incorporação de bolhas de ar no momento de sua obtenção. 

Em relação aos compósitos experimentais, não se observou nenhuma 

correlação direta entre os valores de resistência à compressão e resistência à 

compressão diametral. 

Em resumo, uma análise conjunta dos resultados obtidos para as

propriedades mecânicas e aqueles obtidos para as demais propriedades

estudadas neste trabalho permite concluir que há uma clara correlação entre

essas propriedades. Os compósitos, cujos monômeros apresentaram maior

grau de conversão a polímeros, apresentaram menor sorção e solubilidade em 

meio aquoso, e também melhores propriedades mecânicas. Resultado 

semelhante foi observado em função do tamanho e distribuição das partículas 

de carga inorgânica na matriz polimérica. Nos compósitos em que se detectou 

a presença de grandes partículas (ou aglomerados) e má distribuição dessas

partículas na resina polimérica, as propriedades mecânicas foram inferiores.
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6 – CONCLUSÕES 

A partir dos experimentos realizados, concluiu-se que: 

Os dados fornecidos pelas análises de FTIR e RMN 1H mostraram que as

reações de obtenção dos monômeros Bis-GMA e Bis-GMA modificado foram

bem sucedidas; 

Os monômeros dicicloexanol-GMA e dicicloexanol-GMA modificado 

apresentaram estruturas químicas diferentes das esperadas, entretanto, com 

funcionalidade igual a dos monômeros inicialmente pretendidos e isentos de 

anéis aromáticos, o que viabilizou a sua polimerização e atendeu aos objetivos

inicialmente traçados. O dicicloexanol-GMA modificado apresentou viscosidade 

inferior a do Bis-GMA, enquanto o dicicloexanol-GMA exibiu um aspecto 

pastoso;

O aumento do número de sítios de polimerização (dupla ligação) através de 

reações de substituição nos monômeros precursores estudados não promoveu 

um maior grau de conversão dos monômeros a polímero. Provavelmente, isso 

ocorreu devido a impedimentos estéricos, que dificultaram a formação de um

número maior de ligações cruzadas durante a fotopolimerização; 

Os novos compósitos dentais preparados neste trabalho não apresentaram

os resultados esperados, que seriam propriedades semelhantes as dos

produtos disponibilizados no mercado. Porém, contribuíram para um

entendimento maior sobre o efeito da constituição química do monômero, do 

tamanho e da distribuição da carga inorgânica sobre as propriedades

mecânicas, de sorção e solubilidade em água dos compósitos dentais; 

Neste trabalho, foi estudado, com sucesso, o processo de obtenção de 

novos compósitos dentais. Entretanto, a fim de que os mesmos sejam 

utilizados em restaurações dentais, ainda se faz necessária uma otimização do 

processo de síntese dos monômeros e preparação dos compósitos. 
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7 – SUGESTÕES 

Realizar estudos adicionais na tentativa de promover um aumento no 

rendimento dos monômeros Bis-GMA e Bis-GMA modificado, após purificação; 

Testar aminas de maior basicidade como catalisadores na síntese dos 

monômeros dicicloexanol-GMA e dicicloexanol-GMA modificado, objetivando-

se uma retirada mais eficiente do próton ácido do fenol; 

Utilizar cargas inorgânicas de menor granulometria, como também melhorar 

a distribuição dessas cargas na formulação dos compósitos experimentais; 

Promover um aumento do grau de conversão dos monômeros estudados; 

Investigar a contração de polimerização (contração volumétrica) dos

compósitos experimentais;

Avaliar a Tg para se ter uma idéia da reticulação dos compósitos

experimentais;

Determinar a viscosidade dos monômeros e realizar um estudo reológico

dinâmico completo (varreduras oscilatórias de tensão, de freqüência e de 

tempo) para a elucidação do comportamento viscoelástico dos compósitos 

experimentais antes e durante a fotopolimerização. 
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