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RESUMO 

 

 
Buscou-se com esta pesquisa estabelecer a influência da diatomita, uma rocha sedimentar, 

rica em sílica, encontrada em abundância nas bacias rasas nordestinas, sobre uma resina 

odontológica comercial Z250
TM

 quando agregada à mesma. Para tal foi necessária a 

caracterização dos precursores: 1)resina comercial através de  calorimetria exploratória 

diferencial (DSC), termogravimetria (TG), espectroscopia na região infra-vermelho (IV) e  

fluorescência de raios X e 2)diatomita através de difração de raios X (DRX), calorimetria 

exploratória diferencial (DSC), termogravimetria (TG), espectroscopia na região do infra-

vermelho (IV), análise térmica diferencial (DTA), análise química, análise de área 

superficial pelo método BET, análise do tamanho de partículas. Deu-se então a confecção 

das amostras controle (material de partida, ou seja, resina comercial Z250) e das amostras 

teste (material de partida acrescido de diatomita). Realizou-se também ensaios mecânicos 

(resistência à compressão, resistência à tração diametral resistência ao desgaste em 

micrômetros, avaliação da microdureza e da rugosidade superficial) e uma nova  
caracterização das amostras controle e teste (termogravimetria (TG), análise térmica 

diferencial (DTA), difração de raios X (DRX), microscopia ótica (MO) e microscopia 

eletrônica de varredura (MEV). Surgiu então como produto deste trabalho, um material 

restaurador odontológico inédito, com todas propriedades mecânicas superiores às do 

material de partida, de custo acessível por utilizar matéria prima regional, sintetizado e 

caracterizado através da interrelação dos conhecimentos da Odontologia e da Engenharia de 

Materiais, e que se presta tanto para áreas estéticas, como para áreas que demandem 

maiores esforços mastigatórios. 

 

 
Palavras chave: resina composta, diatomita, materiais odontológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

The aim of this work was established the diatomite effect, being it a sedimentary stone, 

with a lot of silic, founded at rivers margins of North East from Brasil, about a commercial 

odontological composite resin Z250
TM 

after added both. The precursors characterization 

carried out by: 1)commercial odontological composite resin: differential exploratory 

calorimetry  (DSC), termogravimetric analysis (TG), spectroscopy in the infra red region 

(FTIR) and X-ray fluorescence e; 2)diatomite: X-ray diffraction (DRX), differential 

exploratory calorimetry (DSC), termogravimetric analysis (TG), spectroscopy in the infra 

red region (FTIR), differential thermal analysis (DTA), chemical analysis, superficial area 

analysis (BET), particle size analysis. There was beginning the control samples prepare 

(initial material or commercial odontological composite resin Z250) and tests samples 

(initial material added diatomite). There was made too mechanical evaluations (resistance 

to compression, diametrical tension, abrasion, micro hardness and its superficial roughness) 

and another samples control and tests characterization by termogravimetric analysis (TG), 

differential thermal analysis (DTA), X-ray diffraction (DRX), optical microscopy (MO) 

and scanning electronic microscopy(MEV). The final product from this search was a 

unpublished odontological restorative material, with all mechanical properties better than 

initial material, minus expensive in order to use regional materia prima, made and 

caracterizated by the interrelation of know ledges from Odontology and Materials 

Tecnology. This new material may be used both aesthetical areas and great mastication 

efforts areas. 

 

 

Key words: composite resin, diatomite, odontological materials. 
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1.Introdução 

 
A beleza física é sem dúvida um dos atributos mais cobiçados pelas sociedades de 

todos os tempos, mais de forma muito mais veemente pelas atuais. A estética varia de 

acordo com os olhos de quem vê, e é por isso, extremamente subjetiva e dificilmente 

quantificável. Porém, é indiscutível a importância do sorriso em qualquer tipo de cultura, 

para a harmonia facial. 

Através das primeiras experiências, realmente de cunho científico, sobre a adesão de 

materiais às estruturas dentárias humanas, feitas por Buonocore, et al (1956), e a propósito 

da inclusão de partículas de sílica fundidas incolor, tratadas com vinil silano, à matriz 

epóxica da resina acrílica, utilizada até então como o material restaurador mais estético, e a 

respeito do sistema bis fenol A glicidil metacrilato (bis-GMA), desenvolvido seis anos 

antes e patenteado por Bowen apenas em (1962), deu-se início à era odontológica dos 

compósitos. Desde então, a grande maioria das pesquisas sobre resina composta para uso 

odontológico, que visam suas melhorias mecânicas, como afirma Bayne, Heymann e Swift 

Jr. (1994) e Philips em 1996, aponta para o melhoramento das partículas inorgânicas de 

carga, tanto no concernente à sua forma e tamanho, quanto no tocante à sua dispersão na 

matriz orgânica. 

A polêmica sobre a utilização em dentes posteriores de amálgama de prata ou de 

resina composta encontra fiéis defensores em ambos os lados. Para autores como Jordan e 

Suzuki (1991), a resina tem vantagens não só pela ausência do mercúrio e pela baixa 

condutibilidade térmica, mas principalmente pela união à estrutura dentária, lembram, 

porém, que a técnica é bem mais sensível que para o amálgama. Mondelli (1995), refere-se 

às resinas para dentes posteriores como alternativas e não substitutas do amálgama, 

principalmente quando se considera que estas últimas ainda são as mais usadas no mundo, 

seja por fatores sócio-econômicos, seja pela credibilidade do material. Nash et al (2001), 

concordando com a afirmativa anterior opina que rapidamente tais compósitos assumirão o 

lugar do amálgama. 

 As resinas consideradas condensáveis apresentam propriedades mecânicas como 

resistência ao desgaste, à tração diametral e à compressão, semelhantes e algumas delas até 

superiores às propriedades verificadas nas resinas híbridas, como asseguram Dang e Sarret 



(1999), Suzuki (1999) e Rudell, et al (1999). O maior número de partículas de carga e seu 

formato irregular dificultam o deslizamento e favorece a compactação do material na 

cavidade, e é esta característica da manipulação que dá a sensação ao operador de 

condensação para Leinfelder, et al (1999). 

 Segundo Busato (1996), Baratieri, et al (1999), Choi, et al (2000) e Manhart 

(2001), a finalidade do surgimento das resinas compactáveis, foi aliar a qualidade 

cosmética das resinas, às facilidades técnicas do amálgama em dentes posteriores. Suas 

grandes vantagens vieram com o aumento da viscosidade e da presença de muitas partículas 

grandes misturadas com cargas micrométricas, e conseqüentemente melhor capacidade da 

condensação do material à cavidade, a menor contração volumétrica e o aumento 

considerável da resistência mecânica e ao desgaste, maior profundidade de polimerização e 

alta rigidez. As desvantagens seriam a cor, em decorrência do índice de refração e a maior 

dificuldade de acabamento e polimento. 

  A carga empregada nesta tese como possível agregadora de valor à resina 

comercial foi a diatomita que de acordo com Joly (1966), Bicudo e Bicudo (1970) e Moro, 

et al (1981) é uma rocha sedimentar constituída pela acumulação de carapaças de algas de 

diatomáceas que são algas microscópicas, unicelulares, pertencentes à divisão do reino 

vegetal Chrysophyta e à classe das Bacillariophyceae, ordem bacillares, possuindo células 

completas contendo membrana, núcleo e protoplasma. Para Kadey e Frederic (1975) e 

Moro et al (1977) o crescimento e a reprodução destas algas só se dá em condições 

ambientais favoráveis, ou seja, em meio não tóxico onde haja também condições adequadas 

para a ocorrência da fotossíntese (bacias rasas), rico em nutrientes e sílica. Ciemil (2004), 

relata que a vida média dessas algas é de 24 horas e cada indivíduo pode dar origem a te 

100 milhões de descendentes num período de 30 dias. Tais fatores nos fizeram acreditar no 

seu potencial para melhorar as propriedades mecânicas da resina de partida, pois devido a 

sua origem apresenta quimicamente alto teor de sílica e baixos teores de Al2O3, CaO, MgO 

e demais impurezas que dependendo do tipo de aplicação, tem ou não que ser removidas 

total ou parcialmente de sua composição, segundo Santos (1982). 

Smith (1962) estudando sobre a diatomita e suas possíveis aplicações em materiais 

odontológicos como no alginato descobriu que este pó aumentava a rigidez do gel do 

hidrocolóide irreversível, tornando sua textura mais lisa e lhe conferindo superfície de 



consistência firme e não pegajosa. Foi este o primeiro relato oficial na literatura sobre o uso 

de diatomita em materiais de uso odontológico. 

 Observando a grande capacidade de embeber líquidos em decorrência de sua alta 

porosidade, Zimmermmann (1976), diz que a rocha diatomífera é bastante versátil, seja na 

Odontologia ou em outras áreas de conhecimento, como por exemplo, para remover a cor 

de águas contaminadas por metais coloridos. 

Sua versatilidade e suas propriedades químicas convergem para uma incorporação 

favorável desta as resinas dentárias como a bis-GMA, ou outras pré-carregadas, já em fase 

de comercialização. Uma das vantagens é que a diatomita atua como um material inerte, 

sem reagir quimicamente com a resina, mas atuando pura e simplesmente como uma carga 

e/ou reforço que propiciam aos materiais boas propriedades mecânicas, uma vez que 

permite uma razoável permeação de líquidos através si.  

 A Odontologia enquanto ciência caminha hoje visando não só a reabilitação bucal 

do indivíduo, mais ganho em sua qualidade de vida sistêmica. Cada vez aumenta mais a 

importância de criar interfaces e laços com áreas de conhecimento que durante muitos anos 

pareceram não poderem ser afins, como Odontologia e Ciência e Engenharia de Materiais. 

Todos os esforços dos que levam a sério o seu julgamento a Hipócrates, devem ser 

canalizados para que o bem estar físico e emocional dos seres humanos seja preservado 

e/ou reabilitado como um todo para que profissionais que se dizem “da saúde” deixem de 

ganhar seus salários pelo número de restaurações que fazem, e passem a ganhá-los pelos 

processos de saúde legítimos e de cura real que propiciam no Brasil. 

 A proposta deste trabalho é apresentar um material restaurador odontológico 

inédito, sintetizado e caracterizado através da interrelação dos conhecimentos da 

Odontologia e da Engenharia de Materiais, que se destine tanto para dentes anteriores, 

como para dentes posteriores, em decorrência de suas propriedades físicas superiores as da 

resina microhíbrida convencional comercial, e, de seu baixo custo de manipulação em 

decorrência do uso de matéria prima regional, quando comparado às resinas condensáveis 

ou compactáveis da atualidade, minimizando assim, a dificuldade de populações mais 

carentes terem acesso a materiais odontológicos estéticos.    

 

 



2. Revisão da literatura 

 2.1 Resina Composta 

  2.1.1 Histórico 

 Existem relatos na história da humanidade sobre a arte do exercício da Odontologia, 

datados de 3000 a.C., no entanto a Odontologia moderna surgiu em 1728 quando Fauchard, 

considerado por muitos como “o pai da Odontologia” publicou um tratado descrevendo 

vários tipos de restaurações dentárias. Em meados do século XIX os primeiros estudos 

sobre o amálgama dental trouxeram mais cientificidade para os métodos de pesquisa de 

então e em 1895 com a entrada definitiva de Black no âmbito das pesquisas científicas 

estes estudos e achados esporádicos, assumiram um caráter consistente, não só na área da 

dentisteria, mas em todos os campos da Odontologia existentes na época. 

 Em 1919, por solicitação do exército americano, o National Bureau of Standards 

(atual National Institute of Standards and Technology (NIST)) desenvolve estudos mais 

aprofundados sobre os materiais dentários e suas respectivas manipulações, nove anos 

depois tal entidade foi englobada pela American Dental Association (ADA) e os estudos 

tomaram enormes proporções além de se subdividirem em categorias como: propriedades 

físicas, propriedades químicas, comportamento clínico dos materiais, criação de novos 

materiais, instrumentais, metodologias de pesquisa e tecnologias para testes. 

 Em meados da década de 50, Buonocore, Willeman, Brudevold (1956), descrevem 

em detalhes sobre o que seriam as primeiras experiências com maior grau de cientificidade 

sobre a adesão de materiais restauradores ao dente humano, mais especificamente à dentina, 

através do uso dos ataques ácidos a esta superfície e da posterior aplicação de adesivos, 

mesmo os utilizados para a então empregada resina acrílica observaram as melhorias no 

tocante a resistência de união resina/dente e a solubilidade das margens em avaliações que 

duraram cinco meses. 

 O incremento de partículas de sílica fundidas incolor, tratadas com vinil 

silano, à matriz epóxica da resina acrílica por Bowen (1956), trouxe um grande ganho de 

qualidade, no concernente ao aumento da estabilidade dimensional e menor solubilidade, 

até então maiores problemas das resinas existentes para restaurações dentárias. O sistema 

bis fenol A glicidil metacrilato (bis-GMA), desenvolvido seis anos antes e patenteado pelo 



mesmo Bowen apenas em (1962) gerava ao final do processo menor contração de 

polimerização por promover ligações cruzadas de amplas moléculas, principalmente duplas 

ligações carbono (C=C) dos grupos metacrilatos presentes na molécula, porém, ainda havia 

graves problemas como infiltrações marginais, fraturas e grandes desgastes superficiais. O 

desenvolvimento do bis-GMA por dá início à era odontológica dos compósitos. 

O desenvolvimento das resinas compostas vem sendo perseguido desde então. 

Todas as pesquisas atuais apontam para a incorporação de partículas de reforço inorgânicas 

de proporções e formatos diferenciados como já suscitava Philips (1998). 

    

2.1.2 Composição 

  

Para Phillips, et al (1973), os compósitos são uma combinação tridimensional de 

pelo menos dois materiais quimicamente diferentes, com uma interface distinta separando 

os componentes. No caso dos de uso odontológico, complementam os autores, são o 

conjunto de partículas inorgânicas duras e uma matriz resinosa macia, mantidos juntos 

quimicamente por um agente de união.  

Os compósitos, como o próprio nome sugere descrevem Craig e Powers (2004) 

resultam da agregação de diferentes materiais. No caso das resinas compostas de uso 

odontológico, basicamente pode-se destacar a matriz de resina e a carga inorgânica, além 

da presença de um organossilano (vinil silano, geralmente) responsável pela união 

carga/matriz, de um sistema iniciador – acelerador, de pigmentos (geralmente óxidos 

inorgânicos), além de outros componentes de menor importância. A maioria das matrizes 

dos polímeros orgânicos, dos compósitos é um oligômero diacrilato uretano ou aromático.  

 Enquanto para Philips (1998) a nomenclatura mais adequada seria substâncias 

aromáticas, ou diacrilatos alifático. O bis fenol A glicidil metacrilato (bis-GMA), o 

uretanodimetacrilato (UEDMA) e o trietilenoglicoldimetacrilato (TEGDMA), são os 

dimetacrilatos mais comumente encontrados nas modernas formulações dos compósitos. 

Devido à alta viscosidade dos oligômeros, monômeros diluentes também são acrescidos às 

formulações para que o material tenha trabalhabilidade clínica. 

 A adição de monômeros multifuncionais (com mais de um local na reação) e 

monômeros com alto peso molecular (oligômeros) permite a formação de uma estrutura em 

rede, na qual segundo experiências realizadas por Rueggeberg (1999), necessita-se de um 



número menor de ligações  de carbono duplas convertidas em ligações de carbono simples, 

reduzindo o potencial de contração. A conversão máxima de monômeros em polímeros nas 

resinas gira em torno de 60 a 70% e as ligações de carbono duplas não convertidas ficam 

presas na rede polimérica. 

O bis-GMA apresenta alto peso molecular daí ser considerado volumoso, é 

bifuncional e tem estrutura que lhe confere menor volatilidade, menor contração e, 

polimerização mais rápida quando comparado às resinas metil metacrilato, suas 

precursoras, o que leva a produção industrial de resinas mais fortes e rígidas, como relata 

Peutzfeldt (1977). Sua alta viscosidade pode ser reduzida com o acréscimo de monômeros 

dimetacrilatos de menor pesos moleculares, melhorando assim, a fase industrial de 

incorporação e homogeneização das partículas de carga e também a trabalhabilidade clínica 

do material, como reforça o autor.  

O TEGDMA funciona na resina como um redutor de viscosidade do sistema e 

assim, realça as propriedades manipulativas segundo Gerzina e Hume (1996).  

Analisando especificamente o comportamento das matrizes orgânicas das resinas de 

bis-GMA/TEGDMA em relação à intensidade de luz e temperatura durante a polimerização 

e proporção entre ambos os monômeros Lovel, Newman e Bowman (1999), obtiveram 

resultados que indicam que a molécula de bis-GMA é bastante reativa, no entanto, seu alto 

peso molecular e alta viscosidade e baixa flexibilidade, restringem a taxa final de conversão 

a valores inferiores a 30% quando polimerizados na forma pura. Assim, a mistura com o 

monômero diluente TEGDMA é fundamental para o acréscimo de mobilidade e 

flexibilidade e diminuição da viscosidade em decorrência de seu baixo peso molecular, 

esses fatos associados contribuem significantemente para o aumento na taxa de 

polimerização. Polimerização esta que alcançou seus maiores valores quando o percentual 

da mistura continha entre 50 e 75% em peso de bis-GMA. Quando a intensidade de luz e/ou 

temperatura cresciam, as moléculas do sistema se moviam com maior agilidade e havia 

incremento na taxa de conversão. 

Como todo polímero linear as resinas compostas apresentam estrutura desordenada 

ou não cristalina, suas cadeias são bastante longas enoveladas. Em algumas circunstâncias 

pode–se perceber algum grau de cristalinidade (monômeros das cadeias poliméricas 

dispostos simetricamente uns em relação aos outros), dependendo da estrutura principal da 



cadeia polimérica, da força e tipo de uniões secundárias que possam formar-se, do grau de 

ordenamento da cadeia em questão e de seu peso molecular. Clinicamente, apesar de a 

primeira vista o aumento da cristalinidade parecer positivo, por aumentar a resistência à 

tração do polímero, esse enrijecimento poderia levar a diminuição da ductibilidade e 

aumentar a temperatura de trabalho. A não cristalinidade das resinas odontológicas é 

favorecida pela ramificação longa dos polímeros, pelo arranjo aleatório dos grupos 

ramificados, devido as copolimerizações e a presença dos plastificantes que tendem a 

separar as cadeias entre si. Craig e Powers (2004), salientam ainda que a presença das 

cargas dispersa na matriz dos compósitos por si não representa aumento de suas 

propriedades físicas, é preciso entre outras coisas que as mesmas estejam bem ligadas à 

matriz ao final da polimerização, formando uma “massa única”. As partículas de carga são 

produzidas a partir da trituração de quartzo ou vidros  (chamadas de partículas finas) e 

apresentam tamanhos variando de 0,1 a 100μm, partículas de sílica coloidal com tamanho 

em torno de 0,04 μm, as chamadas micropartículas são obtidas através de um processo de 

pirolítico ou por outras vezes por um processo de precipitação. No processo pirolítico os 

átomos de sílica estão presentes em substâncias de baixo peso molecular como o SiCl4 em 

atmosfera de O2 e H2, durante este processo na presença do calor macromoléculas de sílica 

(SiO2), daí a denominação de partículas de sílica pirogênicas. 

Vários estudos, entre eles os de Asmussen (1975); Swatz et al (1985); Swatz, 

Phillyps e Moore (1985); Munkasgaard, Hansen e Kato (1987); Teaford (1988); Rees e 

Jacobsen (1989); Ratanapridakul, Leinfelder e Thomas (1989); Chung (1990) e Bott e 

Hanning (1995), confirmam que as várias tentativas de incorporação de partículas de carga 

inorgânica às matrizes orgânicas da resina composta tiveram sempre como objetivo a 

melhoria de suas propriedades, principalmente as mecânicas, e de certa forma a ampliação 

de seu uso. 

De forma mais incisiva Swatz et al (1985) e Chung (1990), reforçam a idéia que 

tanto a quantidade, quanto o tamanho das partículas de carga, têm efeito significante nas 

propriedades físicas e mecânicas dos compósitos. O aumento da quantidade de carga, nas 

pesquisas dos autores, resultou em melhores resultados de dureza, resistência à compressão 

e rigidez, ao mesmo tempo em que havia redução da sorção de água pela resina. A 

utilização de partículas de carga menores tornou a resina mais dispersiva de luz. 



Para Leinfelder e Nash (1998), o incremento significativo de carga às resinas 

diminui seu poder de escoamento, o que as torna um material o mais próximo possível de 

serem condensáveis. 

As cargas servem como parâmetro para classificação dos compósitos: tamanho 

médio, grau volumétrico, distribuição por tamanho, índice de refração, radiopacidade e 

dureza das partículas de carga são alguns dos indicadores possíveis para conceituação das 

resinas e interferem diretamente na sua indicação clínica ou não. Atualmente após várias 

classificações terem sido empregadas de acordo com diversas características e 

componentes, como por exemplo, quanto ao escoamento em alto escoamento (flow), médio 

escoamento e baixo escoamento (condensável) suas categorias básicas segundo Oshima e  

Conceição (2000) quanto ao tamanho de partículas são: macroparticuladas ou 

convencionais (entre 15 e 100μm), microparticulada (média de 0,04 μm ), híbridas (entre 

1,0 e 5,0 μm ) e microhíbrida (cujas partículas menores têm  0,04 μm e as maiores têm no 

máximo 2,0 μm ) 

Os compósitos microparticulados possuem sílica com uma área superficial muito 

alta (100 a 300m
2
/g) e o diâmetro das partículas de carga varia de 0,4 a 0,2 μm, em 

decorrência disto apenas 25% do volume ou 38% do peso podem ser adicionados às 

matrizes resinosas, para que a viscosidade ideal seja preservada, algumas preparações 

especiais tornam as cargas com 10 a 20 μm de diâmetro, no sentido de possibilitar o 

aumento da quantidade das mesma para até 50% em volume ou aproximadamente de 50 a 

60% em peso. Os compósitos microhíbridos apresentam vidro no formato irregular (vidro 

de silicato de boro, alumínio de silicato de bário ou lítio, vidro de zinco ou estrôncio) ou 

ainda partículas de quartzo com diâmetros razoavelmente regulares, apresentam como o 

próprio nome sugere combinações de dois ou mais tamanhos de partículas onde de 5 a 15% 

são finas e microfinas. Neste tipo de material existe o preenchimento dos espaços vazios 

deixados entre as cargas maiores, pelas cargas de tamanhos inferiores. Podem conter de 60 

a 70% de carga por volume, ou seja, de acordo com a densidade das partículas envolvidas 

de 77 a 84% de peso no compósito, como constatam Craig e Powers (2004), 

Dando continuidade as suas pesquisas Bowen (1963), avaliou o efeito do tratamento 

superficial de sílica vítrea que seria incorpora agora a matriz de bis-GMA. Tal trabalho 

objetivava produzir um material com melhores propriedades, especialmente redução da 



contração de polimerização. Para tal experimento foi utilizado o vinil silano como agente 

de cobertura superficial. Uma mistura de 70% em peso (55% em volume) de sílica tratada, 

para 30% em peso (45% em volume) do comonômero bis-GMA diluído em 10% de metil 

metacrilato e 10% de monômero TEGDMA foi utilizada no estudo, e comparada com 

outros materiais estéticos. Os resultados apontaram para um ganho de qualidade do material 

de partida no que se refere à diminuição da solubilidade, sorção de água, coeficiente de 

expansão térmica linear e contração de polimerização e no aumento do módulo de 

elasticidade, resistência à compressão, à tração e a endentação, quando comparado a outros 

materiais como o cimento de silicato e à resina acrílica. Quando a resina bis-GMA foi 

misturada e tratada com o vinil silano, as propriedades resultantes foram significantemente 

inferiores quando comparadas ao tratamento das cargas. A conclusão do autor foi que havia 

agregação de valor ao material apenas quando a sílica tratada com o vinil silano era 

introduzida à matriz de bis-GMA. 

Os agentes de união carga/matriz mais comumente utilizados pelos fabricantes de 

resinas compostas até os dias atuais, como revelam os estudos de Craig e Powers (2004), 

são os silanos (compostos orgânicos de silício). As cargas são envoltas por este adesivo e 

assim, interagem melhor com a matriz orgânica resinosa. Durante o processo de tratamento 

das cargas com os silanos os grupos metoxi hidrolisam para grupos hidroxi, que reagem 

com a umidade adsorvida, com os grupo –OH da carga ou se condensam com outros grupos 

–OH do silano adjacente que sofreu o mesmo processo de hidrólise e forma um filme 

homopolimérico na superfície da carga em questão. O processo de polimerização da matriz 

resinosa ocorre concomitantemente à união das ligações duplas de carbono (C=C) do silano 

com esta própria matriz, o que torna mais resistente a adesão da carga com a resina que o 

circunda, ocorrendo assim, durante o ciclo mastigatório a transferência de forças de uma 

carga a outra através de um polímero de menor resistência que ambas.        

Ratanapridakul, Leinfelder e Thomas (1989), dizem que os silanos, que 

trabalham como agentes de agregação e promotores de adesão, além destas funções são 

indiretamente responsáveis pela eficiência e durabilidade das restaurações de resina por 

aumentarem sua estabilidade térmica e por prevenirem sua polimerização precoce. 

Não menos importante na composição dos compósitos é o seu sistema iniciador-

acelerador. No caso dos compósitos ativados pela luz visível azul, que atinge um 



comprimento de onda de 520nm, o fotoativador empregado é geralmente a canforoquinona, 

que varia de acordo com o fabricante de 0,2 a 1,0%. Existe também a incorporação de uma 

amina orgânica provida de uma ligação dupla de carbono (C) que acelera o processo. 

Ambas, a amina e a canforoquinona são estáveis na presença na matriz resinosa em 

temperatura ambiente e sem exposição à luz. No processo de fotopolimerização a 

canforoquinona reage com a amina alifática para formar os radicais livres, que irão reagir 

com o monômero, dando início a uma reação em cadeia que só será interrompida quando 

dois radicai complexos colidirem. Chain (1998) e Santos, Silva e Souza Jr. e Mondelli 

(2002) arrazoam também que o grau de polimerização das resinas compostas varia de 

acordo com temperatura do material e do ambiente, o método de ativação, o tipo e a 

concentração do iniciador empregado, pureza dos componentes, entre outros fatores. 

2.1.3 Propriedades 

2.1.3.1 Resistência à compressão 

 Esta propriedade é essencialmente valorosa quando se percebe que os materiais 

odontológicos restauradores estarão expostos em maior ou menor grau, aos esforços 

impostos pelos ciclos mastigatórios. É uma propriedade empregada quando se deseja 

comparar, por exemplo: o amálgama dental, a resina composta e os cimentos restauradores 

definitivos ou temporários. A resistência máxima à compressão é calculada através da área 

de seção transversal original do espécime e da força máxima aplicada. Os valores de 

resistência à compressão de algumas estruturas dentárias e de alguns materiais de uso 

corriqueiro em consultórios odontológicos, considerados como clássicos, inclusive como 

materiais controle em testes de compressão podem ser assim descritos (valores expressos 

em MPa): esmalte dentário – 384; amálgama de prata – 388; dentina humana – 297; resina 

composta – 277; porcelana feldspática -149; cimento de fosfato de zinco – 117; gesso pedra 

de alta resistência – 81; e, forrador de hidróxido de cálcio -8 Willems et al (1993). O 

módulo de elasticidade dos materiais, em especial as resinas odontológicas, deve ser maior 

ou igual ao da dentina (18599μPa), a resistência a compressão  comparada a do esmalte e a 

da dentina, resistência mecânica semelhante à resistência à fratura do dente natural (molar 

305MPa e pré molar 248MPa). 

   

  



2.1.3.2 Resistência à tração diametral 

 A maioria dos materiais odontológicos restauradores, como por exemplo, o 

amálgama de prata, em decorrência de sua friabilidade apresentam-se bem mais resistentes 

à compressão que á tração. Ao contrário, por exemplo, das características observadas nas 

ligas áureas e alguns tipos de materiais de moldagem. Inicialmente os ensaios de tração 

para materiais friáveis foram desenvolvidos para que gerassem curvas de tensão 

deformação, porém estes testes eram muito lentos e geralmente apresentavam resultados 

com grande variedade de dados, apesar do desenvolvimento de prensas especiais que 

permitiam a carga axial de tração com o mínimo de concentração de tensão localizada. Um 

método alternativo, chamado de teste de compressão diametral para tração, teste brasileiro 

ou teste de tração indireta, vem sendo então empregado para materiais friáveis com 

sucesso. Ele consiste na aplicação de cargas diametrais sobre um disco de material até que 

ocorra a fratura do mesmo. A tensão de compressão aplicada ao espécime introduz uma 

tensão de tração no material no plano da aplicação da força da máquina teste. A tensão de 

tração é diretamente proporcional à carga de compressão aplicada através da seguinte 

fórmula:  

σx=         2P  ____    onde: σ = tensão de tração 

 π X DXT         P= carga aplicada sobre a amostra 

        D= diâmetro da amostra 

           T= espessura da amostra  

 Alguns valores de resistência à tração diametral de materiais odontológicos podem 

ser úteis em experimentos que os utilizam como amostras controle (valores expressos em 

MPa): amálgama de prata – 65,7; resina composta – 45,5; cimento de fosfato de zinco – 

8,1; gesso de alta resistência – 7,66; e, forrador de hidróxido de cálcio – 0,96. Kohn (2004) 

2.1.3.3 Resistência ao desgaste 

 Após exaustivos testes realizados a ADA (1989), publicou um novo conjunto de 

normas para aprovar o uso de resinas compostas em dentes posteriores. Nessa especificação 

os materiais testados foram divididos em duas categorias: a) uso irrestrito – material que 

pode substituir o amálgama de prata tanto para restaurações classe I como para classe II, e, 

b) uso restrito – o material pode ser usado apenas em pequenas restaurações, onde o 

estresse oclusal é limitado. Seguindo todo o protocolo previsto para a pesquisa nenhum 



material testado alcançou o status do amálgama, ou seja, para ser considerado de uso 

irrestrito não deveria apresentar após 2 anos mais de 50μm de desgaste e após 4 anos, não 

mais de 100μm. 

Os estudos de Ratanapridakul, Leinfelder e Thomas (1989), revelam que as 

resinas compostas para dentes posteriores da época apresentavam um desgaste de 25μm ou 

menos por ano. Complementam ainda informando que as resina com partículas de até 1μm  

são em geral mais resistentes ao desgaste, e apresentam um padrão de desgaste linear ao 

longo do tempo. Os autores estendem seu raciocínio falando sobre a interferência do 

acabamento das restaurações de resina na forma como se dão origem as microtrincas 

superficiais, facilitando o início do desgaste nesta região tão crucial. 

Já os estudos na mesma direção de Dickinson, et al (1990), afirmam que a média de 

desgaste das resinas para dentes posteriores pode chegar a 10μm ou pouco mais que isso 

por ano, os pesquisadores justificam o fato relatando os esforços dos fabricantes em alterar 

quimicamente a matriz de resina, aumentando a ligação entre a partícula e o polímero e 

otimizando cada vez mais o tamanho das partículas. 

Kusy e Leinfelder (1977), analisaram, no microscópio eletrônico de varredura 

(MEV), o padrão de desgaste das resinas compostas ao longo de três anos de 

acompanhamento clínico. Para os autores dois fatores foram determinantes para o desgaste 

dos materiais: a grande diferença no coeficiente de expansão térmica linear entre carga e 

matriz e o estresse mecânico gerado durante a mastigação. Esta associação de fatores gera 

microtrincas na estrutura da restauração, caracterizando o desgaste por um fenômeno 

termomecânico.  

O´brien e Yee Jr. (1980), analisando a superfície de restaurações de resina em 

dentes posteriores, com idades variando de três a cinco anos de uso clínico hipotetizam 

quatro possíveis causas para o desgaste superficial das mesmas: perda de partículas de 

carga, desgaste da matriz, trincas na matriz, e bolhas de ar incorporadas durante a 

manipulação do material. 

Também sobre este assunto, Swift Jr. (1987) e Williams e Johnson (1993), 

enfatizam que fatores como a degradação química da matriz de resina, estresses mecânicos 

e térmicos sucessivos, micro rachaduras devido a forças oclusais e ao polimento das 

restaurações, perda de partículas de carga e porosidades dentro do corpo do material, são 



preponderantes para os desgastes e perda das formas anatômicas, das restaurações 

dentárias, especialmente, as dos dentes posteriores. 

Os estudos feitos por Teaford (1988), mostram que as próprias partículas de carga 

desgarradas da matriz podem contribuir par que o padrão de desgaste das resinas aumente, 

pois funcionarão como abrasivos até mesmo para o esmalte circunvizinho. 

Relacionando cargas mastigatórias ao desgaste dos materiais, Phillips (1998), relata 

que a força média exercida em um ciclo de mastigação é de 77kg, podendo variar de 11 a 

125kg. 

Para Kohn (2004) em áreas onde a estética se faz preponderante e a incidência de 

cargas mastigatórias é baixa (dentes anteriores) a propriedade de resistência ao desgaste das 

resinas compostas não assume valor tão importante quanto nas regiões onde as forças da 

oclusão são mais incisivas (dentes posteriores).  

A perda do contorno superficial se dá em todos os materiais restauradores, porém, 

em gradações diferentes. As resinas compostas sofrem com a ação da mastigação mais ou 

menos veemente, com maior ou menor ingestão de alimentos duros e/ou cítricos, com o 

atrito direto provocado pela escovação dos dentes e pela própria ação da placa bacteriana 

que promove uma acidez local, como enfatizam Salgado e Carvalho (2001). Os desgastes 

observados podem ser oclusais ou interproximais. As valas marginais são problemas 

bastante graves das restaurações, pois propiciam o surgimento de cáries recidivantes, tais 

fendas podem surgir em decorrência de deficiência na adesão, tensões de polimerização ou 

de desgastes superficiais. Os compósitos aceitos na atualidade para uso em dente 

posteriores necessitam de estudos clínicos  que por um período superior a 5 anos 

apresentem perda de contorno superficial menor que 250μm ou uma média de 50 μm por 

ano de função clínica. Os compósitos laboratoriais e os compactáveis apresentam melhor 

resistência ao desgaste que os microparticulados ou de baixa viscosidade. 

Seguindo este raciocínio de pesquisa Busato, et al (1996), avaliaram restaurações 

de resina composta com cinco anos de performance clínica, para os estudiosos, não houve 

diferença significante entre as resinas híbridas e o amálgama. A observação através de 

modelos de gesso, feita ano a ano revelou que o desgaste começa a ocorrer em torno dos 

cinco anos, não tendo ainda ocorrido desgastes nas resinas que justificassem sua troca 

completa e sim, apenas pequenos reparos. Diante destes resultados pré eliminares os 



autores decidiram dar prosseguimento à pesquisa e aguardar os resultados após 10 anos de 

observações clínicas.  

 O desgaste que ocorre “in vivo” não corresponde aos resultados obtidos em 

laboratórios, a perda da forma anatômica é uma somatória do ataque químico do meio bucal 

e do desgaste mecânico, repercutindo diretamente na saúde bucal (perda do contato inter 

oclusal, migração do antagonista, alteração do plano oclusal, alteração da dimensão mésio 

distal dos arcos e do ciclo mastigatório), portanto, lembra Consani (1988) leva a 

desequilíbrios oclusais com maior ou menor repercussão sobre o sistema estomatognático 

(SE). 

 Para Lossio (1990), as restaurações de resina composta são mais susceptíveis à 

abrasão em presença de placa bacteriana porque o ácido acético e o ácido propriônico do 

biofilme, promovem o amolecimento da matriz resinosa e assim, o desgarramento das 

partículas de carga, tal efeito impõem maior sofrimento ao material, quanto maior for a 

quantidade de matriz resinosa. Sendo assim, quanto maior o conteúdo de carga inorgânica, 

dentro de um limite que não torne o conjunto friável excessivamente, maior será a 

resistência a este desgaste uma vez que, as cargas sofrem abrasão sem se deslocar da matriz 

que as envolvem.  

Nagem Filho (1988) e Ratanapridakul, Leinfelder e Thomas (1989), também 

pesquisando sobre a resistência ao desgaste oferecida pelos compósitos, especialmente os 

destinados aos dentes posteriores, complementam destacando que o tipo e tamanho de 

carga empregada, assim como a sua distribuição pela matriz resinosa, são fatores 

determinantes para a redução da fadiga do material e o aumento de sua capacidade de 

resistir ao desgaste.  

Além de corroborar com os achados sobre a interferência do polimento na 

capacidade das restaurações resistirem ao desgaste devido a possível criação de defeitos 

micro estruturais, Leinfelder (!991), também tece comentários sobre a profundidade da 

cavidade preparada que alojará a restauração, e, sobre a importância da deposição da resina 

na forma de incrementos de no máximo 2,0mm de espessura, que devem ser polimerizados 

cada qual por 40 segundo, sendo a camada final fotopolimerizada por 1 minuto. Para o 

autor as resinas da época já oferecem resistência ao desgaste bem mais próximo ao do 

amálgama que suas antecessoras.  



Continuando seus testes sobre o desgaste das resinas, Leinfelder (1992), trabalhou 

baseado nas normas da ADA (método de observação direto e indireto). Suas conclusões 

foram que o método direto impossibilita totalmente a visualização do desgaste, enquanto 

que no indireto desgaste de até 15μm foram detectados nas superfícies avaliadas. Para ele 

tal resultado de desgaste se deve ao menor tamanho das cargas que promovem uma maior 

lisura e menor repasse de estresse à restauração, tais cargas passaram de 100 para em torno 

de 5 μm de tamanho, o que possibilitou uma redução do desgaste de cerca de 50%, mas 

também seu arredondamento que provocou uma diminuição a contração de estresse entre a 

carga e a matriz orgânica. Outro fator ressaltado é a mudança no conteúdo das cargas, agora 

de vidros como bário, estrôncio e silicato de alumínio e lítio, que absorvem melhor o 

impacto da mastigação que as anteriormente utilizadas de quartzo. Todo esse conjunto de 

modificações nos compósitos reduziram seu padrão de desgaste de 150 μm/ano para cerca 

de 8 μm/ano. 

A resistência ao desgaste é significantemente aumentada para Jordan e Suzuki 

(1991) e Mazer e Leinfelder (1992) quando são introduzidas partículas de 

microenchimento, pré polimerizadas com adesão melhorada à matriz de resina. 

Cardoso (1994), avaliando sete diferentes marcas de resina compostas com relação 

ao seu desgaste superficial, através de simulação com ciclagens mecânicas (dois tempos 

equivalentes a 400.000 e a 800.000 ciclos) o que pode equivaler a três e seis anos de 

atividades na cavidade bucal. Observou que as que sofriam menor desgaste eram as de 

menores partículas de carga como a Z100 (3M). 

2.1.3.4 Rugosidade superficial 

 A rugosidade intrínseca deve ser menor ou igual a do esmalte em áreas de contato 

oclusal, em torno de 0,64μm. Andrada e Bartieri (1991) 

 As restaurações de resina composta, convivendo no meio bucal, estão sujeitas à 

ação de vários agentes que tendem a alterar sua textura superficial (placa bacteriana, 

agentes clareadores, pigmentos oriundos da alimentação, tipo de higienização bucal, etc.), 

como exemplifica Baratieri, et al (1993). 

Tal propriedade relaciona-se diretamente de acordo com Lossio (1990) com a 

natureza da partícula de carga. O quartzo, por exemplo, por ser extremamente duro torna-se 

difícil de polir clinicamente enquanto que os vidros são mais políveis. Quanto menores e 



mais regulares forem as partículas de carga, especialmente a sílica, menor a rugosidade 

superficial imediatamente após o término da restauração.  

 A descoloração das superfícies das restaurações de resina pode ser relacionada com 

a sua rugosidade superficial para Bouvier, et al (1997) e Villa e Razaboni (2003), e, 

ambas tendem a aumentar com o tempo, pois, a degradação química pode afetar o 

polimento superficial e conseqüentemente aumentar a pigmentação extrínseca. 

2.1.3.5 Contração de polimerização 

 Durante a polimerização, o monômero é convertido em polímero, ocorrendo um 

encurtamento da cadeia, e isto, confirmam Chain (1998) e Fortin e Vargas (2000), resulta 

em contração da resina, o que causa tensões na interface dente/adesivo/restauração, 

podendo romper esta união. 

A contração de polimerização volumétrica livre é uma função direta da quantidade 

de matriz resinosa e de diluentes, como afirmam Munkasgaard, Hansen e Kato (1987) e 

Rees e Jacobsen (1989), relatam que o aumento da quantidade de partículas de carga 

dispersa numa determinado volume de resina, gera uma redução considerável na contração 

de polimerização parede a parede. O tamanho e o formato da carga também interferem 

diretamente na espessura da mistura, e este parece ser um dos pontos chave da contração de 

polimerização, a espessura da resina empregada.  

Craig e Powers (2004) ressaltam que os compósitos microhíbridos contraem-se 

apenas em torno de 0,6 a 1,4%, quando comparados aos de micropartículas que chegam a 

se contrair em torno de 2 a 3%. Mesmo parecendo poucos esses valores em percentuais, tais 

tensões de polimerização são responsáveis por uma tensão entre o material e a estrutura 

dentária de 13MPa. Nesta interface que sofre diretamente os esforços de separação das 

estruturas, inicia-se uma fenda por onde são carreados vários produtos do meio bucal 

através da infiltração da saliva, dando início a um processo ininterrupto de percolação, que 

pode vir gerar ou não, na dependência de fatores locais e sistêmicos, cárie dentária.  

Autores como Tessore e Trinchero (2001), dizem que teoricamente, um compósito 

com alta concentração de cargas, tem menor contração de polimerização, porém, 

paradoxalmente, pode gerar maior estresse por possuir maior módulo de elasticidade e 

assim, menor capacidade de escoamento para compensar tal contração. 



Para Candido et al (1997), Susin (2000) e Lopes et al (2004), a percolação oriunda 

da contração de polimerização é uma das falhas mais desagradáveis das restaurações de 

resina, pois dá passagem a toxinas bacterianas e íons solúveis, que podem entre outras 

coisas provocar o manchamento marginal, cáries secundárias e hipersensibilidade pulpar.  

O esmalte circunvizinho pode não suportar as tensões e exceder seu limite de 

resistência à tração, originando daí fraturas pequenas que tendem a crescer e a se espalhar 

ao longo da interface dente/restauração, sanciona Sakaguchi (1999). 

Os compósitos microparticulados apresentam maior predisposição para tais falhas 

uma vez que sendo a contração de polimerização uma propriedade diretamente relacionada 

à presença de matriz orgânica, e este tipo de resina composta apresenta uma grande 

quantidade de matriz quando comparada as microhíbridas, ratificam as pesquisas de 

Condon e Ferracane (2000). 

Vários artifícios clínicos minimizam este efeito indesejável das resinas compostas, 

como por exemplo, a deposição do material em pequenos incrementos (camadas de no 

máximo 2,0mm) e sua imediata fotopolimerização, para posteriormente ser depositado um 

novo incremento, como sugerem Eakle e Ito (1990), Serra, Pimenta e Paulillo (1997) 

Menezes (2000), Amaral et al (2002) e Serra, Pimenta e Paulillo (2003). 

Asmussen (1975), investigou sobre a relação entre a composição dos compósitos e 

sua contração de polimerização parede a parede. Como resultados obteve os seguintes 

dados: correlação positiva entre a largura da fenda e o conteúdo de monômero diluente, ou 

seja, com o aumento da quantidade de diluente há maior contração volumétrica; o mesmo 

comportamento foi observado com relação ao conteúdo do catalizador; e, a contração 

parede a parede parece independer do conteúdo de partículas presentes no material. Para o 

autor a contração de polimerização está muito mais na dependência da fase orgânica que da 

fase inorgânica. 

Já Hansen (1982) e Feilzer et al (1988), ratificam a importância na contração de 

polimerização de fatores básicos que devem sempre ser considerados: 1)tamanho da 

molécula do monômero, sendo que o monômero de alto peso molecular contrai menos; 

2)quantidade, densidade, tipo, tamanho e silanização das partículas de carga, que dentro dos 

parâmetros limitados promove a diminuição da contração; 3)grau de conversão, que é 

diretamente proporcional à contração; 4)natureza da resina e seu mecanismo de 



polimerização, bem como o tipo e quantidade de monômero diluente; e, 5)as contrações do 

ativador e do iniciador, já que deles também resulta a estrutura final. 

Durante o processo de contração de polimerização das resinas compostas ocorre 

uma grande tensão de desadaptação entre o material e a parede do dente a qual ele está 

ligado, assim para que o sistema resinoso seja considerado eficaz clinicamente ele deve 

apresentar resistência de união superior a estas tensões que acompanham a contração, 

minimizando assim, a possibilidade de microinfiltrações e de deslocamentos da restauração,  

como afirma Bowen (1983) e Unterbrink e Liendenberg (1999). 

Avaliando o escoamento de dois compósitos em seus estágios iniciais de 

polimerização, Davidson e DeGee (1984), observaram que tal escoamento pode em parte 

compensar a contração de polimerização devido ao fato de nessa etapa do endurecimento 

do material haverem apenas a formação de cadeias poliméricas, sem a presença ainda de 

ligações cruzadas, o que de certo facilita o reposicionamento molecular e gerando 

escoamento.  

 Acreditava-se há algum tempo que a contração de polimerização das resinas 

fotoativáveis ocorria em direção à fonte de luz como preconizava Jacobsen (1975). 

Atualmente, apesar do assunto ainda gerar bastante discussão autores como Baratieri et al 

(1999) afirmam que a causa desta desadaptação na interface dente/restauração é muito mais 

um stress interno no corpo da restauração, que a direção em que o material fotoativado 

contrai.  

Para Versluis, Tantbirojn e Douglas (1998), demonstraram em seus estudos que quando a 

resina está bem aderida às paredes cavitárias, os vetores de contração ocorrem em direção a 

estas paredes, ou seja, para os autores não é necessário que a fonte de luz seja direcionada 

para que a resina se contraia numa direção ou em outra, e sim, que se estabeleça uma união 

confiável para que a contração não cause ruptura nas interfaces.  

2.1.3.6 Estabilidade de cor 

 Cada vez mais os pacientes procuram os consultórios odontológicos em busca de 

respostas estéticas para seus problemas bucais, sejam eles primários ou já secundários, 

esquecendo-se muitas vezes que a função deve ser preponderante, e, vir sempre 

acompanhada da tentativa máxima de preservação das estruturas dentais deve ser 

preponderante, como enfatizam Silva e Souza Jr., Mattos e Dias (2001). 



 Discutindo o assunto estética odontológica, Baratieri et al (1999), discorrem sobre 

a cor dos compósitos como sendo uma característica que depende de outras propriedades e 

por sua vez, estas são resultados de sua composição. A qualidade e a constituição da matriz 

orgânica, bem como o tipo e tamanho das partículas de carga, influenciam não só na 

translucidez do material, por serem responsáveis pela dispersão de luz, como também na 

manutenção da cor ao longo da vida clínica do material.  

 A descoloração pode se dar em decorrência de processos superficiais à restauração, 

onde geralmente a solução é mais simples, ou, por alterações no corpo da restauração, que 

redundam freqüentemente na substituição de toda ela uma vez que, o problema é interno e 

simples procedimentos de acabamento não são capazes de mascará-los ou resolvê-los, 

ponderam Asmussen (1983) e Mondelli et al (1984).   

Para Craig e Powers (2004), a cor das resinas, ou melhor, sua manutenção após a 

confecção da restauração depende de fatores relacionados com o paciente como: tipo de 

alimentação (cor, consistência, pH) e tipo de higienização bucal, mas também está 

relacionada com fatores do material restaurador como sua validade, tempo de 

fotopolimerização, temperatura de uso, sobrecargas oclusais (fraturas por tensões dentro 

das matrizes poliméricas e falhas parciais das ligações das cargas com esta matriz, como 

resultado de hidrólise, aumentam a opacidade e conseqüentemente alteram negativamente a 

aparência da restauração), desarranjos internos no corpo do material (a ocorrência de 

oxidações ser a causa de descolorações profundas, graças à troca de água dentro da matriz 

do polímero e de sua interação com sítios de polímeros não reagidos e com iniciadores e 

ativadores não consumidos).  

Corroboram com estes estudos, os de Mondelli et al (1984) e Baratieri et al (1992) 

que revelam que as resinas sofrem alteração de cor num período de dois a três anos, 

podendo ocorrer manchamento superficial, relacionado com a penetração de corantes de 

fora para dentro da restauração e/ou descoloração interna, que se dá como resultante de um 

processo de fotooxidação de alguns componentes químicos das resinas, sendo as aminas 

ativadoras do processo de polimerização responsáveis por esta alteração cromática pelos 

fabricantes de resinas compostas. 



Para Inokoshi et al (1993) as cores das atuais resinas fotoativadas e com partículas 

de carga bem menores, são bem mais estáveis e é possível que haja inclusive um período de 

5 a 10 anos para que alguma alteração no padrão de cor seja percebida.  

Saad et al (2004) reforça a idéia inclusive da variação de cor da resina usada pelo 

profissional nas restaurações, participar diretamente nos valores de microdureza finais. 

2.1.3.7 Expansão higroscópica ou Sorção de água 

 Os valores de sorção de água do meio para as resinas microhíbridas são menores 

(0,3 a 0,6mg/cm
2
) que para os compósitos microparticulados (1,2 a 2,2mg/cm

2
) em 

decorrência da baixa fração de volume de polímeros dos primeiros. Os silanos exercem 

função fundamental para que não haja quebra das ligações entre carga e matriz e 

conseqüente penetração de água. Pesquisadores como Craig e Powers (2004), acreditam 

que a expansão decorrente da sorção de água oriunda dos fluidos bucais pela matriz possa 

minimizar os efeitos da contração de polimerização. Segundo eles vários estudos relatam 

que 15 minutos após o começo da polimerização o processo de expansão higroscópica se 

inicia, e que em torno do 4º dia pode-se observar os maiores valores de expansão, e ainda 

que, a maioria das resinas encontra seu estado de equilíbrio com sete dias. 

 As resinas podem absorver água de acordo com, Santos e Leinfelder (1982), e 

expandir em até 0,08% em volume. Eles crêem que a absorção de água pela matriz é 

inversamente proporcional à quantidade de carga inorgânica presente. 

   2.1.3.8 Coeficiente de expansão térmica linear e Condutibilidade 

térmica 

  De acordo como Craig e Powers (2004) o coeficiente de expansão térmica linear 

pode ser descrito como sendo a mudança em comprimento por unidade de comprimento 

original de um material, quando a temperatura é aumentada 1ºC. Tal grandeza varia de 25 a 

38x10
-6

/ºC para os compósitos microhíbridos e de 55 a 68x10
-6

/ºC para o 

microparticulados, os valores aumentam principalmente em decorrência da presença da 

matriz orgânica, são consideravelmente menores que os correspondentes às médias dos 

valores para as matrizes poliméricas e para os da fase inorgânica; porém são bem maiores 

que os da dentina (8,3x10
-6

/ºC) e os do esmalte (11,4x10
-6

/ºC). Os ciclos térmicos a que são 

submetidas às restaurações criam deformações adicionais na união do material restaurador 

com as estruturas dentais o que se soma posteriormente aos efeitos danosos da contração de 



polimerização. Dependendo da intensidade destas variações térmicas e do tamanho e 

natureza da restauração, esta pode nunca entrar em equilíbrio térmico, e vir a passar por um 

processo precoce de fadiga e falha na união da interface dente/material restaurador. Para a 

condutibilidade térmica o raciocínio é inverso, pois, as matrizes orgânicas são melhores 

condutoras que as cargas de sílica assim sendo, pode-se  então perceber que para as resinas 

microhíbridas os valores são de 25 a 30x10
-4

cal/s/cm
2
[ºC/cm] e para as microparticuladas 

12 a 15x10
-4

cal/s/cm
2
[ºC/cm]. Vale salientar que para transições fulgazes de temperatura, 

há uma lentidão de troca de temperatura por parte dos compósitos quando comparados às 

estruturas dentárias, e isto não tem grandes significados clínicos.  

A diferença entre o coeficiente de expansão térmica linear dos dentes e dos 

compósitos também é um fator facilitador de percolação dos fluidos bucais, em decorrência 

da formação de fendas na interface dente/resina composta para Schuckar e Geurtsen 

(1997). Ambos deveriam se equivaler.  

As resinas posteriores ainda não apresentam limitação, segundo Busato et al 

(1997), relativas à estabilidade dimensional, apresentando ainda módulo de elasticidade 

maior que o do amálgama, usado durante anos nas restaurações de dentes posteriores.  

2.1.3.9 Radiopacidade 

 A radiopacidade das resinas restauradoras é fundamental para que as restaurações 

sejam diferenciadas de constrições cervicais, cáries sejam mais facilmente detectadas sob as 

restaurações, a interface dente restauração seja percebida, e assim, a estrutura dental cada 

vez mais preservada, de acordo com Busato et al (1997). 

A incorporação de vidros que contem átomos de alto número atômico (como bário, 

estrôncio e zircônio) aos compósitos facilita o controle radiográfico das restaurações em 

qualquer período de sua vida clínica. Ainda não se obteve, apesar de inúmeras tentativas 

descritas por Philips (1998) um compósito que se apresentasse radiograficamente tão ou 

mais radiopaco que as restaurações metálicas. Os compósitos microhíbridos melhoram sua 

radiopacidade quando recebem em suas matrizes orgânicas partículas de vidro de metal 

pesado refinado. 

 O elemento utilizado como padrão de referência de radiopacidade é o alumínio.Uma 

espessura de 2,0mm de dentina é equivalente a uma radiopacidade de 2,5mm de alumínio, e 

o esmalte a 4,0mm de alumínio. Para ser efetivo um compósito deve exceder a 



radiopacidade do esmalte, mas de acordo com os padrões internacionais uma radiopacidade 

equivalente a 2,0mm de alumínio já é suficiente. Como parâmetro de ilustração pode-se 

tomar como referência do quanto ainda se precisa de pesquisas nesta área que a 

radiopacidade do amálgama é maior que 10,00mm de alumínio, e que tal valor excede 

todos os valores conhecidos de compósitos, como ratificam as pesquisas exibidas por  

Craig e Powers (2004) 

  Para Ferracane (1992), a radiopacidade do material restaurador deve ser 

ligeiramente maior que a do esmalte (198%Al). 

   2.1.3.10 Dureza Knoop 

 O termo dureza em si é de difícil definição, na opinião de Philips (1998), em 

mineralogia significa a capacidade de uma substância resistir ao arranhamento superficial, 

em metalurgia e na maioria das outras áreas de conhecimento a dureza de um material 

representa sua resistência à endentação. 

 A dureza Knoop utiliza um diamante de endentação que é cortado de forma que 

deixe uma impressão rômbica na superfície onde a carga é aplicada, a extensão da diagonal 

mais larga é a medida a ser tomada. A área projetada é dividida de acordo com a carga que 

propicia o número de dureza Knoop. Quando uma endentação é feita, a ponta de 

endentação é removida, seu formato causa uma recuperação elástica da impressão projetada 

primariamente ao longo da diagonal mais curta. As tensões são distribuídas de uma forma 

que as dimensões do menor eixo encontrem-se susceptíveis a modificações devido ao 

relaxamento, isso faz com que o valor de dureza obtido independa da ductibilidade do 

material testado. A carga pode variar de 1g a 1kg. Tal  teste é considerado como teste de 

microdureza por empregar cargas menores que 9,8N, além de produzir endentações 

pequenas e de profundidade máxima de 19μm, daí ser capaz de medir a dureza em 

pequenas regiões de objetos bastante finos. A maioria dos testes de dureza Knoop para 

compósitos encontra valores de 22 a 80kg/mm
2 

que quando comparados aos do esmalte 

humano 343kg/mm
2
, e, 110kg/mm

2
 para o amálgama dental são bastante baixos. Quando 

compósitos microhíbridos são comparados aos microparticulados, observa-se um a dureza 

maior nos primeiros devido à própria dureza e a fração de volume das partículas de carga. 

A dureza Knoop não é considerada um método confiável para a avaliação de compósitos 

com partícula de carga maiores que 10 μm de diâmetro uma vez que a endentação poderá 



ser feita apenas na matriz ou apenas na carga, dando de ambas as formas um resultado 

enganoso, como afirma Kohn (2004). 

 A dureza das partículas não deve ser superior a dos cristais de hidroxiapatita 

(3.39GPa) informam Suzuki e Leinfelder (1993), para que se previna assim, o desgaste de 

cúspides antagônicas. Para os autores partículas maiores que 1 μm associadas ao estresse 

oclusal podem desgastar superfícies dentárias facilmente.  

2.1.3.11 Solubilidade 

 A solubilidade em água dos compósitos varia de 0,01 a 0,06 mg/cm
2
. A 

polimerização é um dos mais importantes passos do procedimento operatório para a 

minimização da solubilidade, uma falha de polimerização em profundidade pode provocar 

um aumento da sorção de água pela matriz e conseqüentemente de sua solubilidade, a 

manifestação clínica mais comumente oriunda desta falha é a descoloração precoce da 

restauração. Durante o armazenamento dos compósitos microhíbridos em água, Craig e 

Powers (2004) perceberam a liberação de íons inorgânicos que deveriam estar participando 

do enrijecimento interfacial; os compósitos de micropartículas liberam a sílica mais 

lentamente. Boro, bário, estrôncio e chumbo são os íons constituintes da carga de vidro que 

são mais comumente encontrados em diversos graus dispersos nos banhos. A 

decomposição da restauração através de perdas estruturais e a infiltração concomitante da 

mesma por água, são fatores que devem ser considerados como contribuintes para a 

diminuição da resistência ao desgaste e à abrasão dos compósitos. 

 Kanchanavasita et al (1997) reforçam com seus estudos a teoria de que os 

materiais restauradores odontológicos, em especial os compósitos, por estarem expostos a 

uma complexa microbiota, se tornam susceptíveis à maior solubilidade e têm assim, sua 

vida útil comprometida. 

2.1.4 Estado da arte 

 O resultado da primeira avaliação clínica usando resina composta para dentes 

posteriores foi publicado por Phillips et al (1971). Foram comparadas, após um ano de 

confecção, 124 restaurações feitas com resina (Adaptic) a outras 124 feitas com amálgama 

(Velvalloy), por 2 examinadores usando o método direto “United Statos Public Health 

Service” (USPHS). Ao final os autores concluíram que 100% das restaurações de 

amálgama receberam o grau alfa (considerado ótimo) no item forma anatômica, e que 



apenas 80% das restaurações de resina testadas recebiam a mesma gradação. Phillips et al 

(1973), ou seja, o mesmo grupo de estudiosos apresentou o resultado de 3 anos de avaliação 

do mesmo grupo de restaurações os resultados foram alarmantes pois apenas 14,3% das 

restaurações de resina continuavam com o grau alfa enquanto que 90% das de amálgama 

permaneciam intactas quanto a forma anatômica. Tal pesquisa levou a uma contra 

indicação por parte dos autores das resinas compostas para restaurações classe I e II de 

Black. Ponderaram também que existia uma grande diferença entre os testes laboratoriais e 

o comportamento clínico do material “in vivo”. 

 Assim como as resinas evoluíram bastante num período relativamente curto, a sua 

forma de polimerização também. Estudos feitos por Lee, Orlowski e Rogers (1976) já 

relatavam os avanços da forma de se “endurecer a resina”, fazia comparações sobre o 

endurecimento das resinas quimicamente ativadas e das recém criadas, na época, resinas 

polimerizadas por luz ultravioleta, tais estudos falavam da grande superioridade destas 

últimas sobre as primeiras no tocante ao tempo de trabalho clínico, controlado pelo 

operador, e, da grande vantagem da pasta única. Porém já enfatizava algumas desvantagens 

do método como a profundidade de penetração da luz que até então não era nem totalmente 

conhecida, nem totalmente controlada, além da necessidade de equipamentos caros. Na 

mesma linha de pesquisa, Pollak e Blitzer (1981) e Pollak e Blitzer (1982), concluíram 

que em escala crescente de qualidades mecânicas após a polimerização quando se 

comparava o tipo de ativação das resinas estavam respectivamente: as quimicamente 

ativadas, as ativadas por luz ultra violeta e as ativadas por luz visível. Deduziram ainda que 

para estas últimas não há necessidade de atrelar a marca comercial do fotopolimerizador à 

marca comercial da resina composta.  

 A utilização das resinas compostas em dentes posteriores é bastante vantajosa em 

relação ao amálgama para Jordan e Suzuki (1991), não só pela ausência do mercúrio e 

pela baixa condutibilidade térmica, mas principalmente pela união à estrutura dentária. 

Ressaltam, porém, que a técnica é bem mais sensível e que cuidados especiais como a 

colocação de camadas finas do material e a utilização de sistema de polimerização capaz de 

polimerizar toda a massa restauradora têm que ser tomados para que haja o sucesso da 

restauração. 



 As pesquisas na área das resinas restauradoras de dentes posteriores evoluem no 

sentido do acréscimo de partículas de preenchimento pequenas, partículas 

radiopacificadoras, monômeros que expandem na fotopolimerização e que têm eficiência 

de polimerização em qualquer volume, ressaltam Bayne, Heymann e Swift Jr. (1994). As 

nanopartículas, são virtualmente invisíveis, cujo tamanho (0,01μm) está abaixo do 

comprimento de onda de luz visível. O ajuste perfeito entre essas partículas permite uma 

concentração em peso de 90 a 95%, melhorando grandemente as propriedades físicas e 

diminuindo a contração de presa. 

Seguindo a tendência de modernidade no desenvolvimento dos materiais 

odontológicos, surgem segundo Busato et al (1996) e Manhart, Chen e Hickel (2001), as 

resinas condensáveis ou compactáveis. Tais resinas se caracterizavam por conterem a 

associação de partículas convencionais (asperizadas e irregulares) a partículas filamentosas 

(fibras de vidro), com baixo escoamento e com grande quantidade de carga (80% do peso), 

exatamente essas porosidades e irregularidades facilitam a penetração da matriz orgânica o 

que torna a resina mais densa. Para os autores, o termo condensável não se aplica por 

inteiro, pois, são diferentes do amálgama, que serviu como parâmetro de comparação para 

sua criação. 

Porém, em decorrência destas partículas filamentosas serem microembricadas, além 

de bastante densas Tung, Estafan e Scherer (2000) complementa afirmando que tais 

características tornam o polimento desta resina dificultado em comparação com suas 

precursoras. 

A maior vantagem desse novo material para Jackson et al (2000) é exatamente a 

compactação que ele permite contra a tira de matriz na região proximal, o que facilita o 

correto restabelecimento (com pressão) do ponto de contato nas restaurações classe II,  

problema que limita bastante a indicação das resinas compostas para os dentes  posteriores 

de acordo também com as avaliações de Cobb et al (2000). Para os autores o termo 

compactável visa estabelecer um paralelo entre este material e o amálgama de prata. 

 O comportamento das resinas condensáveis parece agradar Leinfelder e Nash 

(1998), pois notaram neste material um valor menor que 3% de contração de polimerização, 

em torno de 3μm de desgaste nos primeiros anos, boa combinação de cor, apesar de serem 

mais opacas que as híbridas e construção facilitada do ponto de contato proximal, apesar de 



ainda não ter a trabalhabilidade do amálgama. Os autores coligem sobre a dificuldade de 

acesso da grande massa populacional devido ao custo do material ser elevado. 

 Mondelli (1995), refere-se às resinas para dentes posteriores como alternativas e 

não substitutas do amálgama, principalmente quando se considera que estas últimas ainda 

são as mais usadas no mundo, seja por fatores sócio-econômicos, seja pela credibilidade do 

material. Nash et al (2001), concordando com a afirmativa anterior opina que rapidamente 

tais compósitos assumirão o lugar do amálgama. 

 As resinas ditas condensáveis, apresentam propriedades mecânicas como resistência 

ao desgaste, à tração diametral e à compressão, semelhantes e algumas delas até superiores 

às propriedades verificadas nas resinas híbridas, como asseguram Dang e Sarret (1999), 

Suzuki (1999) e Rudell et al (1999). 

 O maior número de partículas de carga e seu formato irregular dificultam o 

deslizamento e favorece a compactação do material na cavidade, e é esta característica da 

manipulação que dá a sensação ao operador de condensação para Leinfelder et al (1999). 

 A finalidade do surgimento das resinas compactáveis, foi aliar a qualidade 

cosmética das resinas, às facilidades técnicas do amálgama em dentes posteriores As 

grandes vantagens trazidas com o aumento da viscosidade e da presença de muitas 

partículas grandes misturadas com cargas micrométricas, foram: a capacidade da 

condensação do material à cavidade, a menor contração volumétrica e o aumento 

considerável da resistência mecânica e ao desgaste, maior profundidade de polimerização e 

alta rigidez. As desvantagens seriam a cor, em decorrência do índice de refração e a maior 

dificuldade de acabamento e polimento, na opinião de Baratieri et al (1999) e Choi et al 

(2000). 

 A designação de condensável para as novas gerações de compósitos foi concebida 

comercialmente, com o intuito de unir a cosmética das resinas às qualidades técnicas do 

amálgama. Na verdade, as resinas não são condensáveis, uma vez que não alteram o seu 

volume quando uma força de compressão é imposta, como o que acontece com o amálgama 

dental, sendo o termo compactável o mais recomendado para Jackson e Morgan (2000). 

   

 

 



2.2 Diatomita 

  2.2.1Histórico 

 Existem relatos, como demonstra Otmer (1997), do emprego da diatomita desde 

532dC, onde no Império Romano os tijolos para construção eram feitos deste material 

devido a sua leveza. Em 1860, com a descoberta dos grandes depósitos de diatomita de 

Hanover, na Alemanha, deu-se início sua utilização em escala industrial na fabricação de 

papel absorvente de líquidos. No Brasil, os estudos das algas diatomáceas tiveram seu 

início registrado em 1880, quando houve a classificação das algas de acordo com o 

ambiente lacustre, tendo recebido a denominação de Actinella brasiliensis Por volta de 

1976, começou a ser empregada nos Estados Unidos como substituta da polpa de papel, 

algodão e filtros de celulose e asbestos, na filtração de licor.  

Analisando uma suposta argila proveniente de Campos, no Rio de Janeiro, 

Lohomann (1977), percebeu que na verdade tratava-se de uma diatomita constituída de 

minúsculos cilindros de Melosira e de outras diatomáceas, destacando-se frústulas de 

navícula e eunotia, além de espículas de espongiários. 

 Os achados de diatomita são relatados praticamente por todo globo terrestre 

onde existam sedimentos fluoviolacustres. As reservas brasileiras de diatomita são da 

ordem de 3,2 x 10
6
 toneladas e estão principalmente concentradas nos estados do Rio 

Grande do Norte, Bahia, Ceará, Rio de Janeiro e Santa Catarina de acordo com dados de 

Melo (1989) e Yarbook (1996).   

As reservas mundiais de diatomita são na ordem de 800 milhões de toneladas, das 

quais 250 milhões estão nos EUA. O Brasil ocupa um modesto lugar na produção da 

diatomita no mercado mundial, segundo informações da Secretaria de Economia 

Mexicana (SEM) (2005). 

  2.2.2Composição  

 Segundo Joly (1966), Bicudo e Bicudo (1970) e Moro, Kiyohara e Santos (1981) 

a diatomita é uma rocha sedimentar constituída pela acumulação de carapaças de algas de 

diatomáceas que são algas microscópicas, unicelulares, pertencentes à divisão do reino 

vegetal Chrysophyta e à classe das Bacillariophyceae, ordem bacillares, possuindo células 

completas contendo membrana, núcleo e protoplasma. Para Kadey e Frederic (1975) e 

Moro (1977) o crescimento e a reprodução destas algas só se dá em condições ambientais 



favoráveis, ou seja, em meio não tóxico onde haja também condições adequadas para a 

ocorrência da fotossíntese (bacias rasas), rico em nutrientes e sílica. Ciemil (2004), relata 

que a vida média dessas algas é de 24 horas e cada indivíduo pode dar origem a te 100 

milhões de descendentes num período de 30 dias. 

 Segundo Bon e Santos (2005) o termo sílica refere-se aos compostos de dióxido de 

silício, SiO2, nas suas várias formas incluindo as sílicas vítreas e as sílicas amorfas. A sílica 

e o oxigênio são os dois elementos mais abundantes sobre a crosta terrestre, para as autoras 

as sílicas podem ser classificadas em: a)formas cristalinas, b)formas amorfas, e, c) rochas 

que contêm mais de 90% de sua composição de sílica (as diatomitas se encontram nesta 

classificação).  

  A classe Bacillariophyceae apresenta duas subclasses: a Centricae (discóide) com 

frústulas cilíndricas, de seção circular, poligonal ou elíptica, com simetria e arranjo radial, 

apresentando cerca de 100 gêneros e 240 espécies, de acordo com pesquisas de Abreu 

(1973); e, as Pennalles (peniformes, naviculares) que têm frústulas não cilíndricas, com 

arranjo e simetria axiais, apresentando cerca de 70 gêneros e 2.900 espécies, sendo mais 

facilmente encontradas em água doce, porém, podendo ocorrer também em águas marinhas, 

como ratificam Kadey e Frederic (1975) e Watson e Nicol (1975). As frústulas das 

diatomáceas Centricae e Pennalles têm dimensões que podem variar de 4 a 500μm, sendo 

no Brasil predominante a subclasse Pennalles, como ilustram as pesquisas de Carvalho 

(2005). 

A diatomita EF-180, de acordo com dados fornecidos pela Mineração Dianorte – 

Diafil/RN (2004), apresenta como composição básica SiO2 (87,92%), Al2O3 (7,95%), TiO2 

(0,12%), Na2O (0,23%), K2O (0,15%), CaO (0,03%), MgO (0,06%), Fe2O3 (0,82%) e perda 

ao fogo (2,72%). 

 2.2.3Características físicas e químicas 

A diatomita é um material leve, pulverulento, exibindo ao tato aspereza de giz, e, 

cujas cores podem variar de branco a cinza, dependendo do teor de matéria orgânica 

existente no estado bruto, como indicam os estudos de Batista (1973). As frústulas das 

diatomáceas são formadas de sílica amorfa e de impurezas como o quartzo, cálcio e matéria 

orgânica, de acordo com os estudos de Batista (1983). 



As propriedades físico-químicas estão relacionadas de forma intrínseca com a 

morfologia das carapaças íntegras e fragmentadas, textura, empacotamento, natureza da 

superfície de sílica e impurezas sólidas, Santos (1975) destaca ainda como características 

principais: cor – branca, creme, marrom, cinza claro e cinza escuro ou até mesmo rosa 

(quando calcinada); dureza na escala de Mohrs – de 1,0 a 1,50 em função da porosidade das 

partículas microscópicas; peso específico – 1,90 a 2,35 g/cm
3
 ,quando calcinada oscila 

entre 0,20 a 0,50 g/cm
3
; massa específica relativa – 2,10 a 2,30 g/cm

3
; densidade aparente – 

0,12 a 0,50 g/cm
3
 quando calcinada; sistema cristalino – amorfo; ponto de fusão – 1400 a 

1650ºC; traço – opaco ou terroso; clivagem – ausente; solubilidade – insolúvel em ácidos, 

com exceção do hidrofluorídrico;  índice de refração – 1,42 a 1,48%; e, condutibilidade 

térmica – baixa. 

Segundo a Secretaria de Economia Mexicana (SEM) (2003) a diatomita é uma 

rocha puverulenta, fina e porosa, com aspecto friável, a cor em caso de alta pureza é branco 

brilhante, porém pode variar entre rosa e cinza, possui alta porosidade, e baixíssima 

densidade, e, por isso mesmo alta capacidade de absorção de líquidos, seu poder abrasivo é 

baixo, considerada uma rocha “suave”, apresenta também baixa condutividade térmica e 

alta resistência à temperatura, ponto de fusão entre 1400 a 1750ºC, peso específico 2.0 

g/cm
3 

 (após calcinação 2.3 g/cm
3
), exibe área superficial de 10 a 30 m

2
/g (o processo de 

calcinação reduz e enrijece as partículas de diatomita, sinterizando parte do material em 

aglomerados microscópicos com distribuição regular por tamanho), seu índice de refração é 

de 1.40 a 1.46 (após calcinado pode apresentar 1.49), a dureza Mohs é 4.5 a 5.0 (após 

calcinada de 5.5 a 6.0), é quimicamente inerte e a porcentagem de umidade varia de acordo 

com o depósito entre 10 e 60%). 

Quimicamente a diatomita apresenta alto teor de sílica e baixos teores de Al2O3, 

CaO, MgO e demais impurezas que dependendo do tipo de aplicação, tem ou não que ser 

removidas total ou parcialmente de sua composição, segundo Santos (1982). 

2.2.4 Mineralogia e beneficiamento 

 A diatomita “in natura” é uma substância hidrogel, amorfa, de forma que o minério 

apresenta-se puro, maciço e estratificado. Os depósitos de acordo com empresas 

desenvoltoras de tecnologia como a Brasilminas (2005), ora são pelágicos, ora de lagoas 

rasas, ou por vezes ainda, ocorrem em baías estreitas, geralmente tais depósitos encontram-



se concentrados no fundo de lagoas intermitentes, terrenos pantanosos, disseminados em 

veios, reciformes, cacheados, formando corpos e terraços.  

As descobertas de Meisiner (1981), revelam que a diatomita também pode 

apresentar-se solta e terrosa, contaminada de matéria orgânica, carbonato de cálcio e 

magnésio, argilas finas associadas a cinzas vulcânicas e outras impurezas em menor 

quantidade. 

A presença de sílica de diatomácea e matéria orgânica, para Santos, Bon e Amaral 

(1998), é utilizada como critério base para a distribuição de três classes para que se possa 

definir a qualidade dos principais depósitos diatomíferos: 1. Diatomitos classe A- 

diatomitos de boa qualidade, com composição química próxima ou compreendida dentro 

dos padrões internacionais conhecidos; 2. Diatomitos classe B – diatomitos aproveitáveis 

para beneficiamento; e, 3. Diatomitos classe C – sedimentos diatomíferos de 

aproveitamento antieconômico para beneficiamento. 

A compostaização desse produto se faz de três modalidades: natural, calcinada e 

fluxo calcinada (ou também chamada de calcinada com fundente), conforme o uso a que se 

destina, como descreve a experiência de Ciemil (2004). 

2.2.5Aplicações 

 De acordo com estudos realizados por Smith (1962) sobre a diatomita e suas 

possíveis aplicações em materiais odontológicos pode-se deduzir que este pó, 

esbranquiçado na maioria das vezes, age como excipiente quando adicionado em 

quantidades determinadas, aumentando a rigidez do gel do hidrocolóide irreversível 

(alginato), tornando sua textura mais lisa e lhe conferindo superfície de consistência firme e 

não pegajosa. 

 Zimmermmann (1976), sugere um implemento do uso da diatomita em escala 

industrial baseado na sua grande versatilidade. A rocha diatomífera em virtude de sua 

grande porosidade serve para embeber a nitroglicerina, constituindo a dinamite. E baseado 

também nesta propriedade, sugere o uso da rocha beneficiada como matéria-prima na 

fabricação de filtros. Na indústria de tintas serve também como ingrediente básico na 

elaboração de tintas artificiais. Quando transformada em silicato pode ser utilizada como 

cerâmica. Depois de reduzida a pó impalpável, a rocha diatomífera, serve para polimento e 

confecção de pós de dentifrícios.  



Para a Secretaria de Economia Mexicana (SEM) (2004) a diatomita pode ter 

muitos empregos como, por exemplo: filtros industriais, principalmente na fabricação de 

bebidas (especialmente a cerveja), industrias que trabalham com metais preciosos, 

separação de sólidos ultramicroscópicos, adesivos, produtos farmacêuticos, solventes, 

lubrificantes e  tinturas (sua estrutura porosa evita a formação de bolhas, ao mesmo tempo 

em que assegura uma secagem mais rápida devido a evaporação de solventes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Materiais e Métodos 

3.1Precursores 

  3.1.1 Resina composta 

A resina composta utilizada foi a Z250
TM

 (3M) em forma de pasta, fornecida 

comercialmente em bisnaga de 4,0g. Neste experimento a única cor testada, das 15 

disponíveis no mercado, da mesma marca comercial, foi a A3,5, para que este item não se 

tornasse uma variável ao longo da pesquisa.  

Segundo o fabricante do produto esta resina composta, também chamada de 

compósito, é fotopolimerizável por luz visível e radiograficamente se apresenta radiopaca, 

se constitui em restaurador universal para dentes anteriores e para dentes posteriores. O 

filler é zircônia/sílica, a carga inorgânica representa 60% do volume e 78% do peso (sem 

silano) com um tamanho médio de partícula na faixa de 0,19 a 3,3 microns. Também 

contém na sua formulação as resinas bis-GMA, UEDMA e bis-EMA. 

 3.1.2 Diatomita 

A diatomita empregada neste experimento foi totalmente adquirida da Mineração 

Dianorte, no município de Ceará-Mirim/RN, na forma de pó com especificação EF-180. 

Sua obtenção e tratamento estão expostos na Figura 01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

                                                              

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01 – Fluxograma de exploração de diatomita em lagoas brasileiras. 

         Fonte: Melo (1989) 
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3.2 Caracterização dos precursores 

  3.2.1 Resina composta 

Para tais caracterizações as amostras colhidas com espátula de titânio diretamente 

das bisnagas comerciais do material, estavam totalmente não polimerizadas. 

   3.2.1.1 Calorimetria exploratória diferencial (DSC) 

 Para esta caracterização utilizou-se o equipamento Shimadzu – DSC- 50H, com 

razão de aquecimento de 5
O
C min

-1
 e fluxo de nitrogênio de 50cm

3
 min

-1
 e massa de 6,0 

mg. 

.   3.2.1.2 Termogravimetria (TG) 

 As curvas termogravimétricas da resina composta foram obtidas em sistema da 

Perkin Elmer – TGA-7, sob atmosfera de nitrogênio (N2) com fluxo de 50mL.min
-1

, razão 

de aquecimento de 5ºC. min
-1

, na faixa de temperatura de 40 a 940ºC, usando massa  de 

10mg   

   3.2.1.3 Espectroscopia na região de infravermelho (IV) ou 

Transformação infra vermelha de Fourier (FTIR) 

 Os espectros na região de infra – vermelho foram observados em espectofotômetro, 

de ABB-BOMEN, modelo MB-104, após a diluição de pequena quantidade da pasta de 

resina composta em etileno, para facilitação da coleta dos dados pelo aparelho, que 

trabalhou com faixa de varredura de 4000 a 500cm 
-1

, em janela de KBr. 

   3.2.1.4 Fluorescência de raios X 

 Este teste objetivava confirmar a análise química fornecida pela empresa fabricante 

do material, ou seja, a detecção e possível quantificação da presença de carbono, hidrogênio 

e nitrogênio (CNH). Tal ensaio foi realizado em equipamento Shimadzu, modelo EDX-80

  

3.2.2 Diatomita 

Para tais caracterizações o frasco que continha o pó da diatomita era agitado 

veementemente, a fim de que a quantidade de amostra examinada contivesse o mínimo de 

aglomerados possíveis.  

 

 

 



   3.2.2.1 Difração de raios X (DRX) 

 Os difratogramas de raios-X foram obtidos em um difratômetro Shimadzu XRD - 

6000 com radiação CuK alfa de 1.54060Å, faixa angular de 10 a 100º (2θ), com passo de 

0,2º, tensão de 30kV e corrente de 30mA. 

3.2.2.2 Calorimetria exploratória diferencial (DSC) 

 Para esta caracterização utilizou-se o equipamento da marca Shimadzu DSC – DSC- 

50H, usando uma razão de aquecimento de 10
O
C.min

-1
, na faixa de temperatura de 30-

500
O
C, fluxo de N2 de 50mL. Min

-1
 e massa de 6mg. 

3.2.2.3 Termogravimetria (TG) 

 As curvas termogravimétricas da diatomita foram obtidas em sistema da Perkin 

Elmer - TGA - 7, sob atmosfera de nitrogênio (N2) com fluxo de 50mL.min
-1

, razão de 

aquecimento de 10ºC. min
-1

, na faixa de temperatura de 40 a 940ºC. 

   3.2.2.4 Espectroscopia na região de infra vermelho (IV) 

 Os espectros na região de infra vermelho foram observados em espectofotômetro, 

de ABB-BOMEN, modelo MB-104, após o pastilhamento de pequena quantidade de pó de 

diatomita com KBR, sob pressão de 220MPa, tal procedimento possibilita a coleta dos 

dados pelo aparelho, que trabalhou com faixa de varredura de 4000 a 500cm 
-1

. 

   3.2.2.5 Análise térmica diferencial (DTA) 

 Para tal análise utilizou-se o aparelho da Perkin Elmer DTA - 1700, sob atmosfera 

de ar, com fluxo de 50mL.min
-1

, e razão de aquecimento de 10ºC min, na faixa de 

temperatura de 30 a 1000ºC. Objetivava-se com esta técnica identificar e quantificar 

grosseiramente os componentes da diatomita.  

   3.2.2.6 Análise química 

 Esta análise foi feita por absorção atômica, com abertura prévia da amostra 

realizada por dissolução química do pó de diatomita em meio ácido (HF e HNO3) para sua 

abertura e os íons assim determinados por espectrofotometria de chama e absorção atômica, 

em equipamento de Absorção Atômica de Varian, modelo Spectra 110.  

   3.2.2.7 Análise de área superficial pelo método Brunauer – 

Emmett – Teller (BET) 

 Empregou-se para tal verificação o equipamento Quanta Chrome modelo NOVA-

2000 da ACIL, ativado com programa para áreas de extensão média. Baseia-se na adsorção 



superficial de gás, ou seja, relaciona porosidade com área superficial. O teste é feito em 

temperatura em torno de 22ºC, após 12 horas de submissão ao vácuo pela amostra. 

Verifica-se a quantidade de gás (N2 de alta pureza), chamado de adsorbato, antes e após a 

inserção da amostra da diatomita, chamada de adsorvente, na câmara. 

  3.2.2.8 Análise do tamanho das partículas ou Granulometria ou 

Distribuição granulométrica 

 O tamanho médio de partículas foi obtido através de granulômetro a laser modelo 

CILAS 1064, na faixa de 0.04 a 500.00μm / 100 classes, com dispersão em água. 

 

3.3 Confecção das amostras 

 As amostras serão classificadas de acordo com a sua composição básica em: 

A) Controle – contendo apenas a resina composta de uso comercial Z250. 

B)Teste – contendo a resina composta e o incremento pré determinado da 

diatomita. . 

3.3.1 Materiais e instrumentais empregados 

 Diatomita em pó EF-180 

 Resina composta microhíbrida – Z250 (3M) 

 Espátula de titânio (Prisma Instrumentos Odontológicos) - para 

manipulação da resina composta  

 Balança de precisão (Tecnal equipamentos para laboratórios – 

Gehaka – AG 200) 

 Placa de vidro 

 Pinça clínica (Duflex) 

 Gral e pistilo de ágata 

 Tiras de poliéster (Dentsply) 

 Matriz metálica em anel de aço inoxidável medindo 4,0mm de 

diâmetro X 2,0mm de altura 

 Fotopolimerizador (Gnatus Optilight Plus) 

 Radiômetro (Demetron) 

 Água destilada – meio no qual as amostras ficavam imersas enquanto 

aguardavam o tempo para serem submetidas aos ensaios mecânicos 



 Estufa que continha as amostras, regulada sempre em 37ºC. 

            3.3.2 Proporcionamento e manipulação dos materiais para confecção 

das amostras teste 

 Buscou-se nesta fase a obtenção de um material que apesar de ser inédito, e, 

principalmente por isto, correspondesse à norma n
o
 01 da American Dental Association 

(ADA) e às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que rezam que 

o material restaurador deve apresentar massa e brilho uniformes, o que caracteriza a 

adequação da parte inorgânica à orgânica.  

 Partindo desses pré – supostos, várias concentrações dos dois diferentes materiais 

foram testadas, a partir de estudos prévios, feitos por Camilo, Melo e Melo (2002), e de 

experiências visuais e táteis da associação de ambos que ora apresentavam-se muito 

porosos, friáveis e sem brilho, em decorrência do acréscimo da diatomita, ora não pareciam 

sofrer sua influência. Determinou-se então como proporcionamento ideal para 

desenvolvimento de testes nesta pesquisa a mistura que continha para cada 5,0mg de resina 

composta, 0,05mg de diatomita. 

 Então com as concentrações da resina composta e da diatomita estabelecidas, 

passou-se a manipulação propriamente dita dos materiais, visando nova fase de testes, os 

ensaios mecânicos, a visualização dos corpos de prova via microscópio ótico (MO) e 

microscópio eletrônico de varredura (MEV). 

 Após a pesagem na balança de precisão separadamente, a resina e a diatomita eram 

depositadas no gral de ágata e com o auxílio do pistilo eram homogeneizadas até formaram 

uma massa uniforme, sem que se pudesse visualizar a olho nu de nenhuma das duas fases 

componentes da mistura. Em seguida a massa do material teste era retirada do gral com a 

espátula de titânio e uma porção correspondente em quantidade do material controle 

retirada da bisnaga original do fabricante, eram então depositadas nas respectivas matrizes 

metálicas em anel, que estavam sobre uma tira de poliéster acima da placa de vidro. 

Quando a inserção em incremento único se completava, até que não coubesse mais nenhum 

material na matriz, uma outra tira de poliéster era posta com tensão apenas nas 

extremidades contra o corpo de prova, e os excessos mais grosseiros removidos 

imediatamente. Dava-se em seguida início a fotopolimerização por 40 segundos em cada 

uma das faces do conjunto, com a fonte de luz tocando em cada uma delas, como sugerem 



Williams e Johnson (1993), seguia-se à remoção das tiras de poliéster e nova 

polimerização por 40 segundos, nas faces superiores e inferiores dos corpos de prova. 

 Previamente à primeira fase de polimerizações o aparelho foi submetido ao teste de 

intensidade de luz com um radiômetro Demetron (cuja capacidade de captação de 

intensidade de luz alcança um comprimento de até 560nm), tal registro alcançou como 

valor médio 470μW/cm
2 

(considerando o acionamento por 3 vezes de 60 segundos com o 

objetivo de se verificar se a temperatura da lâmpada a ser testada influenciava 

significantemente no resultado da polimerização, toda medição de luz foi realizada de 

acordo com estudos de Pereira, Pascotto e Carneiro (2003)). 

 Os corpos de prova seguiram para o seu acondicionamento em água destilada e 

estufa, ou não, de acordo com os prazos estabelecidos para cada ensaio mecânico, 

visualização em MO e em MEV.  

 

 3.4 Ensaios mecânicos para as amostras controle e teste 

  3.4.1 Resistência à compressão 

 Os testes de resistência mecânica à compressão (ISO/TC – 106) foram 

realizados em máquina de ensaio universal KRATOS, com célula de carga 100, a uma 

velocidade de 0,5mm/min. Vale salientar que este teste é totalmente destrutivo.  

Os corpos de prova foram avaliados em períodos de tempo assim estabelecidos: 

imediatamente após sua confecção, 1hora após sua confecção, 24 horas após sua confecção 

e 7 dias após sua confecção. Os mesmos eram colocados na posição horizontal entre as 

plataformas da máquina afim de que as forças incidissem em seu longo eixo, gerando 

esforços de compressão. Para cada um dos tempos preconizados 03 (três) corpos de prova 

foram testados, perfazendo um total parcial de 12 unidades amostrais de cada tipo de 

material, ou seja, 24 corpos de prova.  

  3.4.2 Resistência à tração diametral 

Os testes de resistência mecânica à compressão (ISO/TC – 106) foram realizados 

em máquina de ensaio universal KRATOS, com célula de carga 100, a uma velocidade de 

0,5mm/min. Vale salientar que este teste é totalmente destrutivo. 

Os corpos de prova foram avaliados exatamente nos mesmos tempos estabelecidos 

para os testes de resistência à compressão, apenas houve mudança na forma como amostra 



era depositada sobre a plataforma da máquina de ensaio, ao invés de horizontal, a posição 

era vertical, para que as forças incidissem em seu menor eixo, gerando assim esforços de 

tração. A quantidade de corpos de prova seguiu a mesma regra que para o teste anterior, 

também totalizando 24.   

  3.4.3 Resistência ao desgaste em micrômetros 

 Teste realizado através de um dispositivo tri corpóreo, descrito por DeGee et al 

(1986) que empregaram como abrasivo pérolas de polimetilmetacrilato (PMMA), com 

diâmetro médio de 44μm. Este abrasivo tem por finalidade simular o bolo alimentar durante 

o ciclo mastigatório, e assim, o desgaste provocado no material restaurador, e simulando os 

dentes antagonistas havia pontas de aço de 2,0mm de diâmetro, como sugerem Suzuki e 

Leinfelder (1993), posicionadas no centro dos corpos de prova, sendo aplicada carga de 

75N e freqüência de 7.500 ciclos/hora. Quando a ponta atingia o corpo de prova girava 30º 

no sentido horário, aplicando a carga sobre as pérolas de PMMA. Quando a carga era 

máxima, a ponta de aço girava no sentido contrário sendo levantada, finalizando 01 ciclo 

mecânico. Após 100.000 ciclos os materiais removidos dos dispositivos eram analisados 

em um perfilógrafo, sendo determinado quantitativamente o desgaste real do material em 

micrômetros. Tal ensaio foi realizado sob as mesmas condições de tempos após a confecção 

do corpo de prova e quantidade de unidades amostrais, também totalizando 24. Este teste 

visa simular e acelerar o processo de desgaste das restaurações ocorrido na boca.  

3.4.4 Microdureza 

 O teste que avaliou a dureza superficial seguiu os mesmo parâmetros de tempo após 

a confecção(04 tempos distintos) e 24 unidades de corpos de prova (sendo: (03 amostras 

para cada tempo) X (02 materiais avaliados)). Utilizou-se para tal o padrão de dureza 

Knoop, através do emprego do equipamento HMV Shimadzu com carga de 500g por 15 

segundos. Eram realizadas três endentações em cada uma das amostras examinadas (o que 

totalizou 72 endentações/medidas) e então observados entre elas: o valor máximo de 

dureza, valor mínimo de dureza, valor médio, desvio padrão e coeficiente de variação.  

  3.4.5 Rugosidade superficial 

 Seguindo as mesmas normas da pesquisa avaliou-se então a rugosidade superficial 

dos corpos de prova empregando a máquina Taylor Hobson – Surtronic 3. Para cada tempo 

preconizado (avaliação imediata após a polimerização, 01 hora após, 24 horas após e 07 



dias após) eram feitas cinco leituras com o aparelho supra citado em regiões distintas de 

uma mesma amostra, e assim, uma média simples tomadas entre os dados colhidos. Sendo, 

portanto avaliados 01 corpo de prova do material controle e mais 01 corpo de prova do 

material teste, já que o ensaio não apresenta características destrutivas da superfície da 

amostra. 

 

 3.5 Caracterização das amostras controle e teste 

  3.5.1 Termogravimetria (TG) 

 As curvas termogravimétricas da resina composta foram obtidas em sistemas 

idênticos aos da caracterização dos precursores, sob atmosfera de nitrogênio (N2) com fluxo 

de 50mL.min
-1

, razão de aquecimento de 10ºC. min
-1

, na faixa de temperatura de 40 a 

940ºC. 

  3.5.2 Análise térmica diferencial (DTA) 

 Para tal análise utilizou-se o mesmo aparelho empregado para a caracterização dos 

precursores, sob atmosfera de ar, com fluxo de 50mL.min
-1

, e razão de aquecimento de 

10ºC min, na faixa de temperatura de 30 a 1000ºC.  

  3.5.3 Difração de raios X (DRX) 

 Realizada através de difratômetro Shimadzu com radiação CuK alfa de 1.54060Å, 

faixa angular de 10 a 100º (2θ), com passo de 0,2º, tensão de 30kV e corrente de 30mA. 

 As caracterizações realizadas nos itens 3.5.1, 3.5.2 e 3.5.3 empregaram apenas 01 

corpo de prova para cada uma respectivamente, e para todas, apenas o tempo de 07 dias 

após a confecção. 

  3.5.4 Microscopia ótica (MO) 

 O exame sob o microscópio ótico foi feito com o auxílio de um Olimpus B 202 

(com ampliações de 50, 100, 200 e 500 vezes), com os tempos imediatamente após a 

confecção dos corpos de prova, 01 hora após a confecção dos corpos de prova, 24 horas 

após a confecção dos corpos de prova e 07 dias após a confecção dos corpos de prova. O 

diferencial nesta fase foi que esta observação foi feita antes e após o teste de microdureza e 

em apenas 01 das amostras, que foi escolhida aleatoriamente entre as 03 possíveis para 

cada tempo e tipo de material, totalizando assim, 08 amostras examinadas antes da 



avaliação da microdureza superficial e os mesmos 08 corpos de prova, examinados após o 

teste de microdureza superficial. 

  3.5.5 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

A observação das amostras ocorreu após todos os outros exames e testes realizados, 

foram analisadas amostras recém polimerizadas intactas, e outras, com o prazo de 

polimerização que excedia até mesmo os 07 dias empregados como praxe ao longo desta 

pesquisa, além das de polimerização com tempo intermediário, foram avaliados também 

corpos de prova fraturados pelos ensaios mecânicos. O aparelho utilizado foi um Phillips 

modelo XL30 – ESEM. 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Resultados e Discussão  

 4.1.Caracterização dos precursores e do material obtido  
  4.1.1Análise química da diatomita 

Os resultados das análises químicas da diatomita abaixo expressos envolvem 

aqueles os informados originalmente pela empresa e os obtidos através de absorção 

atômica após a abertura da amostra com ácido fluorídrico em nosso trabalho de 

pesquisa.  

COMPONENTES *TEOR EM (%) **TEOR EM (%) 

SiO2 87,94 87,92 

Al2O3 7,93 7,95 

TiO2 0,11 0,12 

Na2O 0,24 0,23 

K2O 0,12 0,15 

CaO 0,03 0,03 

MgO 0,07 0,06 

Fe2O3 0,81 0,82 

Perda ao fogo 2,75 2,72 
 

 Tabela 01 - *Composição da diatomita segundo análise química realizada nesta 

pesquisa; e, ** Composição da diatomita segundo informações fornecidas pela Mineração 

Dianorte.  

 

A diatomita EF-180 sob a forma de pó, analisada quimicamente atende aos pré-

requisitos físicos e químicos para uso como carga em polímeros. Em relação à toxicidade, a 

diatomita é completamente atóxica e em relação à quantidade de sílica originária do solo, o 

material usado atende perfeitamente as condições  sugeridas por Kadey e Frederic (1975), 

Moro et al (1977), Ciemil (2004), Brasilminas (2005) e Bon e Santos (2005) no que 

concerne ao crescimento e a reprodução das algas que dão origem a estas rochas 

sedimentares, principalmente no tocante a pouca quantidade de poluição local, 

profundidade rasa da bacia e à alta concentração de sílica do solo.  

A diatomita EF-180, de acordo com dados fornecidos pela Mineração Dianorte – 

Diafil/RN (2004), apresenta como composição básica mais comum SiO2 (87,92%), Al2O3 

(7,95%), TiO2 (0,12%), Na2O (0,23%), K2O (0,15%), CaO (0,03%), MgO (0,06%), Fe2O3 

(0,82%) e perda ao fogo (2,72%). Ou seja, existe uma pequena variação nos resultados, que 



resulta do processo usado para tal análise, conforme pode ser observado na Tabela 01. 

Quimicamente a diatomita examinada apresenta alto teor de sílica e baixos teores de Al2O3, 

CaO, MgO e de outras impurezas o que corrobora com os dados de Meisiner, 1981 e de 

Santos, 1982.  

  4.1.2Difração de raios X (DRX) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura 02 – Difração de raios-X da amostra de diatomita EF-180 

Os dois picos mais evidentes na Figura 02 representam picos cristalinos referentes 

a impurezas de quartzo e cristobalita, semelhantes aos localizados nos estudos de Batista 

(1973).
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 Theta                                                          

Figura 03 – Difração de raios X da resina comercial (resina controle)              
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 Figura 04- Difração de raios X da resina comercial com diatomita (resina teste) 

 

Diante do caráter amorfo da resina composta, os resultados de difração de raios-X 

para a resina composta comercial bem como para a resina acrescida de diatomita são 

semelhantes (Figuras 03 e 04), tais fatos podem ser ratificado pelas curvas 

termogravimétricas, térmicas diferenciais e pela espectroscopia na região do infravermelho. 

 

4.1.3 Análise termogravimétrica e termogravimetria derivada 

 

      

 
             Figura 05 - Resultados da análise termogravimétrica da diatomita 
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A curva termogravimétrica da diatomita EF-180 (Figura 05) revela que o material 

de partida apresenta um percentual de umidade muito pequeno, o que é demonstrado pelo 

caráter linear que a curva assume até a temperatura máxima de 600ºC, o que está de 

acordo com a literatura consultada (Secretaria de Economia Mexicana (SEM) - 2005).  

 

 

Figura 06 - Resultados da análise termogravimétrica da resina comercial (resina controle) 

 

A curva termogravimétrica relativa à resina composta comercial (Figura 06) mostra 

que o material perde massa referente à decomposição da cadeia polimérica, na faixa de 

temperatura de 30 a 600
o
C, permanecendo com 80% da massa inicial. Uma observação 

mais detalhada permite-nos perceber que existe umidade no material até em torno de 

190ºC, a partir de então bruscamente inicia-se a perda de água através da eliminação de 

OH, que atinge seu ponto máximo ao redor de 400º C. A cadeia polimérica é então 

quebrada em 04(quatro) estágios, sendo que no último estágio verifica-se a formação de 

uma fase carbonácea CO3, que se decompõem em seguida, formando a fase oxida de SiO2 

até que seja atingida a temperatura máxima de 600ºC. 

Tal ensaio simula as constantes agressões a que os materiais odontológicos são 

submetidos na cavidade bucal e de uma maneira exacerbada demonstra as variações de fase 

que podem ser encontradas e a gravidade destas alterações para a longevidade das 

restaurações. 



Em geral as resinas compostas absorvem água do meio bucal e assim, desequilibram 

sua estrutura polimérica, acusando grandes transtornos clínicos, no entanto as constantes 

variações térmicas na boca fazem este quadro se alterar para maior perda ou maior ganho 

de água pela matriz orgânica. 

Tratando a resina controle (Z250), como uma resina microhíbrida, encontramos na 

literatura, Santos e Leinfelder (1982) e Craig e Powers (2004), respaldo para afirmar que 

os valores de sorção de água do meio para tais resinas são menores (0,3 a 0,6mg/cm
2
) que 

para os compósitos microparticulados (1,2 a 2,2mg/cm
2
) em decorrência da baixa fração de 

volume de polímeros dos primeiros e obviamente sua grande quantidade de carga 

inorgânica presente. Para os autores é possível encontrar uma expansão de até 0,08% em 

volume. 

Assim, pode-se usar o mesmo raciocínio quando se trata da perda desta água pelas 

matrizes diante do calor, quanto mais compactadas as cargas inorgânicas, menor 

probabilidade de eliminação de hidroxilas (OH), e assim, deduzir-se que há uma relação 

inversamente proporcional entre quantidade de carga e perda d’água pela matriz. 

  

                

Figura 07 – Curva termogravimétrica e termogravimetria derivada da resina comercial 

(resina teste) 

  

A adição de diatomita EF-180 à resina comercial não alterou o padrão da curva do 

material comercial (Figura 07). Tal resultado demonstra que a proporção de acréscimo de 

diatomita proposta neste trabalho não foi capaz de alterar o comportamento térmico do 



material de partida diante do teste termogravimétrico aplicado, que avalia a decomposição 

da cadeia polimérica e perda de umidade versus (variação de massa, m) temperatura. 

Este comportamento indica que o material é sensível a uma carga adicional que não 

interfira nas suas propriedades térmicas. A alta porosidade da diatomita facilita 

sobremaneira a penetração dos monômeros através da mesma, alta resistência à temperatura 

(ponto de fusão entre 1400 a 1750ºC), baixa condutibilidade térmica e, sua baixíssima 

densidade, foram capazes de não alterar a capacidade do compósito de partida de perder 

umidade diante do calor aplicado, como ilustra a Figura 07.  

A quantidade de silano na resina usada como material controle foi suficiente para 

não permitir a quebra das ligações entre carga e matriz e assim, liberação precoce de água.  

Da mesma forma que pesquisadores como Craig e Powers (2004), acreditam que a 

expansão decorrente da sorção de água oriunda dos fluidos bucais pela matriz possa 

minimizar possa gerar falhas clínicas graves acreditamos que a perda de água também. 

 

 4.1.4Calorimetria exploratória diferencial (DSC) 

 

                 
 

Figura 08- Curva de calorimetria diferencial exploratória (DSC) da diatomita  

 
A análise de DSC é uma técnica importante para se verificar a pureza do material, 

bem como a umidade a que o material foi submetido, a formação de novas fases, em função 

das mudanças de temperatura. A Figura 08 retrata a análise de calorimetria exploratória 

diferencial da diatomita. O pico cujo onset está localizado em 30.12
o
C, é referente à 



desidratação do material, que apresentou presença da água adsorvida na superfície, 

enquanto que o pico cujo onset em 281,28
o
C é referente à desidroxilação da sílica, pela 

adsorção de moléculas de OH, proveniente de grupos silanois ( Si-OH). Os eventos são de 

natureza endotérmicas. 

                   

          
 
        Figura 09- Resultado da Análise de DSC da Resina Comercial (resina controle) 

 Os picos observados na Figura 09 também são de origem endotérmica, sendo o 

pico cujo onset está em 26.96ºC representa a desidratação do material e sua conseqüente 

aceleração de contração de polimerização por perda de água. 

   

4.1.5Análise de área superficial pelo método BET 

Área superficial encontrada pelo método de BET foi de 24.56m
2
. Os resultados 

revelam que essa área é adequada para a incorporação da resina polimérica nos poros da 

diatomita. A isoterma de adsorção da Figura 10 revela que o material diatomita EF-180 

tem a característica de microporos. Dados semelhantes foram encontrados em pesquisas 

realizadas pela Secretaria de Economia Mexicana (SEM) (2005). 



          

       Figura 10- Análise da área superficial da diatomita pelo método BET  

   

4.1.6Análise granulométrica 

 

                     
 

                     Figura 11- Análise granulométrica da diatomita 

Os diâmetros de partículas identificados foram: a 10%: 0.85mu, a 50%: 3.25mu e a 

90%: 9.20mu. Com tais informações foi possível se chegar a um diâmetro médio de 

partículas de 4.18mu, considerado como sendo um diâmetro pequeno, conforme pode ser 

visto na Figura 11. 

                  

 

 

 

 



 

   4.1.7Espectroscopia na região do infra vermelho (IV) 

   4.1.7.1Diatomita 
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           Figura 12- Espectro na região do infravermelho da diatomita  

 

 O espectro na região da diatomita EF-180 demonstra que a diatomita tem ligações 

OH na faixa entre 3750 e 3000cm
-1

, indicando água adsorvida na superfície do material e 

na região de 1600cm
-1

, é observado os estiramentos simétricos O-Si-O, referente à presença 

de silicato da diatomita. Uma banda em 750 cm
-1 

representa a ligação Si-O. 

 

4.1.7.2Resina controle   
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         Figura 13 – Espectro na região do infravermelho da resina controle 

 

O espectro da figura 13 indica que a resina apresenta uma banda de água 

coordenada bem significativa, como também apresenta bandas de silanóis entre 3000 e 



3600 cm
-1

. Bandas CH2 também são observadas. A banda em 1600cm
-1

 é relativa aos 

grupos O-Si-O. Essa banda é comum a diatomita, mas, também é comum na resina 

controle, pois a mesma já apresenta um teor de silicato, embora baixo, como carga 

 

4.1.8Fluorescência de raios X (resina controle) 

 Resultado em % Desvio padrão 

Si 49,793 0,614 

Zr 34,485 0,080 

P 14,240 0,164 

Hf 0,697 0,024 

Os 0,494 0,016 

Fe 0,148 0,011 

Ca 0,142 0,004 

    

Tabela 02 – Resultados da fluorescência de raios X da resina comercial (resina 

controle) 

Os dados expressos através da Tabela 02 ratificam a existência de sílica nas cargas 

do material de partida através da presença das bandas O-Si-O previamente detectada na 

espectroscopia de infravermelho. Vale ressaltar que nesta análise via fluorescência de raios 

X não é possível a identificação de carbono, oxigênio e hidrogênio de forma isolada, apesar 

do material ser rico nos mesmos, devido a maneira como o mesmo se apresenta química e 

comercialmente. 

 

4.1.9Análise térmica diferencial (DTA)  

4.1.9.1Resina controle 
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     Figura 14 – Curvas termogravimétrica e termogravimetria derivada da resina        

controle polimerizada.   
 
   

 

4.1.9.2Resina teste 
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          Figura 15 – Curvas termogravimétrica e termogravimetria derivada da resina teste 

polimerizada.   
   

 As curvas termogravimétricas e a termogravimetria derivada exibidas nas Figuras 

14 e 15, são ratificadas por caracterizações anteriores (difração de raios X e infravermelho). 

Elas denotam não haverem diferenças significativas entre os materiais, no que se refere à 

mudança de fase da resina de partida quando acrescida da diatomita. 

 A estabilidade de fase apresentada e a não modificação estrutural do novo material  

proposto nesta pesquisa, confirmadas peremptoriamente por todos os testes já relatados, é 

um indício bastante positivo do sucesso de tal resina para uso odontológico. 

 

 4.2Ensaios mecânicos para as amostras controle e teste 

  4.2.1Resistência à compressão – média dos valores obtidos 

(deslocamento/força aplicada) 

 

Resina Comercial sem diatomita Resina  Comercial +Diatomita 

IMEDIATO      0,51mm / 8,20 kN IMEDIATO        0,60mm / 9,00kN 

01 HORA          0,58mm / 8,40kN 01 HORA            0,85mm / 8,40kN 

24HORAS        0,44mm / 9,45kN  24 HORAS          0,42mm / 10,20kN   



07 DIAS           0,53mm / 8,73kN 07 DIAS              0,63mm / 9,10kN 

 

Tabela 03 – Média dos valores de resistência à compressão obtidos expressos em 

deslocamento (mm) /força aplicada (kN) 

 

Este teste visa estabelecer via uma simulação mecânica qual é a capacidade de 

resistência das resinas controle e teste diante dos esforços aplicados durante os ciclos 

mastigatórios. É necessário para que o material seja confiável que ele apresente módulo de 

elasticidade igual ou maior que o da dentina como sugerem Willems, Lambrechts e 

Braem (1993).  

Na avaliação dos resultados obtidos neste trabalho, representados pela Tabela 03, 

pudemos perceber que, imediatamente após a polimerização as resinas apresentaram 

valores de resistência que não diferiram muito dos observados com o tempo de 07 dias 

dentro dos mesmos grupos, porém a resina teste não só apresentou valores discretamente 

superiores de resistência à carga imposta, mas também, um maior potencial de elasticidade 

diante desta força. Tal fato comprova a boa relação estabelecida entre a diatomita e a matriz 

resinosa no sentido de não permitir, ou no mínimo dificultar, a ruptura da massa do 

material. 

Quando se passava 01 hora, e nova submissão de carga era imposta aos corpos de 

prova, apesar do ponto de ruptura ter ocorrido com a mesma quantidade de força, as 

capacidades de ceder a esta carga foram significantemente diferentes como demonstram os 

valores de deslocamento de ambas. Os estudos realizados por Davidson e DeGee (1984), 

ajudam a elucidar o comportamento do material teste neste momento da avaliação, eles 

observaram que o escoamento pode em parte compensar a contração de polimerização 

devido ao fato de nessa etapa do endurecimento do material haverem apenas a formação de 

cadeias poliméricas, sem a presença ainda de ligações cruzadas, o que de certo facilita o 

reposicionamento molecular e gerando escoamento.  

Um dia após a fotopolimerização as resina sofreram um “endurecimento” que 

redundou na constatação dos mais baixos valores de “estiramento” diante da força aplicada 

em ambos os grupos. Foi visto também o alcance por parte das duas resinas testadas dos 

maiores valores de resistência à compressão, o que indica a mais intensa conversão dos 

monômeros em polímeros, e, conseqüente diminuição do tamanho da cadeia. Tal hipótese 



acha respaldo nos estudos de Bowen (1983), Chain (1998), Unterbrink e Liedenberg 

(1999) e Fortin (2000), sobre a implicação da contração de polimerização na dureza do 

material em relação ao tempo de avaliação. 

Passada uma semana pôde-se notar que a estabilidade das ligações químicas, 

associada à sorção de água pela resina acarretou a volta dos valores de resistência e 

escoamento antes da fratura dos corpos de prova para próximo dos iniciais, dentro dos 

respectivos grupos. Se os valores de sorção de água do meio para as resinas microhíbridas 

são menores que para os compósitos microparticulados em decorrência da baixa fração de 

volume de polímeros dos primeiros como afirma Craig e Powers (2004), podemos deduzir 

que a adição de carga à resina microhibrida pode gerar o mesmo efeito. Os mesmos 

pesquisadores disseminam a idéia que a expansão decorrente da sorção de água oriunda dos 

fluidos bucais pela matriz possa minimizar os efeitos da contração de polimerização. 

Segundo eles vários estudos relatam que 15 minutos após o começo da polimerização o 

processo de expansão higroscópica se inicia, e que em torno do 4º dia pode-se observar os 

maiores valores de expansão, e ainda que, a maioria das resinas encontra seu estado de 

equilíbrio com sete dias. Segundo Santos e Leinfelder (1982) as resinas podem absorver 

água e expandir em até 0,08% em volume, esta absorção de água pela matriz é 

inversamente proporcional à quantidade de carga inorgânica presente. 

A maior quantidade de carga dispersa na matriz da resina teste, quando comparada a 

controle, também deve ser considerada como refletem Asmussen (1975) e Condon e 

Ferracane (2000), quando se busca explicar seu melhor desempenho diante do teste, pois a 

redução da quantidade de matriz por si leva à menor contração de polimerização e assim, a 

menores rearranjos internos, necessários para a estabilização do conjunto. Munkasgaard, 

et al (1987) e Rees e Jacobsen (1989), reforçam a importância não só da quantidade, mas 

consideram igualmente importante o formato da carga. No caso da diatomita consideramos 

que sua forma e porosidade favorecem sobremaneira um adequado embricamento 

carga/matriz.  

A contração de polimerização deve ser considerada como fator relevante, pois, 

acarreta diminuição de área livre para aplicação das forças oclusais que devem ser 

distribuídas da maneira mais uniforme possível seguindo o trajeto resina/interface/dente. Se 

esta contração está na dependência direta da maior ou menor quantidade de monômero 



presente, infere-se que o aumento da quantidade de cargas interfere nesta contração 

diminuindo-a como observado indiretamente, através deste teste de resistência à 

compressão, nos nossos resultados. Hansen (1982) e Feilzer, et al (1988), admitem o valor 

no processo de contração de polimerização de fatores como: tamanho da molécula do 

monômero, sendo que o monômero de alto peso molecular contrai menos; quantidade, 

densidade, tipo, tamanho e silanização das partículas de carga, que dentro dos parâmetros 

limitados promove a diminuição da contração; grau de conversão, que é diretamente 

proporcional à contração; natureza da resina e seu mecanismo de polimerização, bem como 

o tipo e quantidade de monômero diluente; as contrações do ativador e do iniciador, já que 

deles também resulta a estrutura final. Para outros, como Verluis, Tantbirojn e Douglas 

(1998) e Baratieri, et al (1999) a causa desta contração é muito mais um stress interno no 

corpo da restauração, que a direção em que o material fotoativado contrai.  

Se de acordo com Craig e Powers (2004), embora os valores de contração dos 

compósitos microhíbridos girem em torno de 0,6 a 1,4%, e assim dêem a ilusão de serem 

pequenos, quando comparados aos de micropartículas que chegam a se contrair em torno de 

2 a 3%, tais tensões de polimerização são responsáveis por uma tensão entre o material e a 

estrutura dentária de 13MPa. Mais uma razão para acreditarmos que a inclusão numa resina 

de partida microhíbrida de partículas de diatomita, que não obstante sejam inertes 

quimicamente e não tenham sido banhadas por nenhuma substância silanizadora, fornecem 

condições adequadas para suportar as tensões de polimerização e assim contribuir para a 

maior resistência às cargas aplicadas no sentido de seu longo eixo, bem como, permitir um 

maior “escoamento” do material até que se suceda seu ponto inicial de fratura. 

 Na literatura podemos nos deparar com posições rígidas sobre o assunto como as de 

Tessore e Trinchero (2001), onde afirmam que um compósito com alta concentração de 

cargas tem menor contração de polimerização, porém, paradoxalmente, pode gerar maiores 

estresses por possuir maior módulo de elasticidade e assim, menor capacidade de 

escoamento para compensar tal contração. Fisicamente à primeira vista, tal raciocínio não 

parece encontrar barreiras para ser ratificado, porém é preciso se considerar as 

características inerentes desta carga inorgânica incorporada, pois na nossa pesquisa a 

agregação de diatomita provocou redução do módulo de elasticidade da resina teste. 



 Outros itens que merecem destaque para justificar o sucesso do material teste diante 

do controle, especialmente no maior período o de 07 dias, são o coeficiente de expansão 

térmica linear e a condutibilidade térmica. Se há mudança de comprimento por unidade de 

comprimento original quando há variação de temperatura, como ressaltam Craig e Powers 

(2004) e se os compósitos microhíbridos se comportam melhor que os microparticulados, 

exatamente pela menor concentração de matriz orgânica presente e/ou, pela presença de 

quase nenhum espaço vazio entre as cargas, este raciocínio também pode se usado quando 

comparamos os materiais avaliados neste trabalho, em relação a este coeficiente de 

expansão, e, ao mesmo tempo para a condutibilidade térmica. 

  4.2.2Resistência à tração diametral – média dos valores obtidos 

(deslocamento/força aplicada) 

CONTROLE TESTE 

IMEDIATO     0,25 mm / 0,82 kN IMEDIATO        0,31mm / 0,92kN 

01 HORA          0,19mm / 0,66kN 01 HORA            0,33mm / 0,67kN 

24HORAS        0,26mm / 0,88kN  24 HORAS          0,36mm / 0,93kN   

07 DIAS            0,25mm / 0,98kN 07 DIAS             0,28mm / 1,32kN 

 

Tabela 04 – Média dos valores de resistência à tração diametral obtidos expressos em 

deslocamento (mm) /força aplicada (kN) 

 O ensaio mecânico empregado nesta fase da experiência como já descrito 

anteriormente foi o ensaio alternativo, chamado de teste de compressão diametral para 

tração, teste brasileiro ou teste de tração indireta, que é empregado para materiais friáveis. 

Geralmente os resultados encontrados para esses materiais apresentam resultados inferiores 

para tais testes quando comparados aos de compressão, como denotam Craig e Powers 

(2004). Em nosso estudo não foi diferente, tanto para os valores absolutos de deslocamento, 

quanto para os valores absolutos de resistência a tensão aplicada, como pode ser 

comprovado através dos dados da Tabela 04. A incorporação ou não de cargas neste 

primeiro momento à resina comercial não pareceu influenciar tanto quanto no teste de 

compressão, a pouca polimerização presente pareceu ser um fator mais preponderante para 

os resultados inferiores. 

 Entretanto, ressaltamos que fatores, como a solubilidade decorrente da 

sorção de água pelos materiais, foram mais significativos no teste de compressão que no de 

tração diametral, uma vez que, apesar de embebidas em líquido pelo mesmo período de 



tempo, as amostras neste teste apresentaram seus maiores valores de resistência no maior 

tempo observado, mesmo considerando que estes valores são bastante menores que os de 

resistência à compressão. A decomposição dos corpos de prova através de perdas 

estruturais e a infiltração concomitante dos mesmos por água, são fatores que devem ser 

considerados como contribuintes para a diminuição da resistência mecânica, como 

ressalvam Kanchanavasita, et al (1997) esforços mastigatórios associados à exposição a 

microbiota bucal com certeza são itens fundamentais para a vida útil dos materiais 

restauradores. 

Os resultados alusivos aos exames, imediato, e com 07 dias das amostras mostram 

que os valores de deslocamento se equivaleram dentro dos mesmos grupos de materiais, 

porém as cargas suportadas foram sempre maiores com o passar do tempo. Pode-se notar 

também que em ambos os momentos a resina teste apresentou um comportamento mais 

positivo em relação à quantidade de carga suportada. 

 A avaliação no intervalo de 01 hora permite-nos deduzir que os valores de suporte á 

carga foram praticamente iguais, mas a elasticidade da resina de partida foi bastante inferior 

até ser atingido o ponto de fratura. 

 Com 01 dia de fotopolimerizados os materiais alcançam os maiores valores de 

alongamento da massa da resina diante da força aplicada, porém ainda não apresentam 

resistência máxima ao ensaio de tração. 

 Os grandes avanços odontológicos no sentido da melhoria das partículas inseridas 

nas matrizes resinosas, principalmente das resinas de uso em dentes posteriores, têm 

propiciado suas melhorias mecânicas como indicam Bayne, Heymann e Swift Jr. (1994). 

A utilização de nanopartículas, por exemplo, mesmo não tendo sido os nosso caso é um dos 

mais recentes melhoramentos desses materiais, a diatomita apesar de ser bem maior que 

(0,01μm) e de estar acima do comprimento de luz visível, promove um ajuste bastante 

satisfatório entre matriz e carga (ela mesma) e proporciona uma melhoria razoável de suas 

propriedades físicas. 

O surgimento das resinas condensáveis, ou compactáveis como chamam alguns, 

autores trouxe um novo rumo para as pesquisas à cerca das resinas posteriores. Apresentam 

propriedades mecânicas como resistência à tração diametral e à compressão, entre outras, 

segundo Dang e Sarret (1999), Suzuki (1999) e Rudell, et al (1999), Jackson e Morgan 



(2000) bastante superiores às propriedades verificadas nas resinas híbridas empregadas até 

então. Se as suas grandes vantagens são oriundas das características específicas de suas 

cargas, da porosidade das mesmas e suas irregularidades além, de uma melhor distribuição 

pela matriz orgânica, o que gera maior penetração da matriz e conseqüentemente maior 

densidade do material final, como destacam Busato (1996), Leinfelder, et al (1999), 

Baratieri, et al (1999), Choi, et al (2000), Coob, et al (2000), Jackson, et al (2000) e 

Manhart (2001), é lícito concluir sobre este assunto que a diatomita pode muito bem vir a 

substituir ou a se somar a cargas inorgânicas de valor econômico muito mais elevado como 

lembram Leinfelder e Nash (1998), na matriz das resinas compostas, e promover as 

mesmas ou superiores propriedades físicas, como sublinhamos neste ensaio. 

 Em meados da década de 90, Mondelli (1995) refere-se às resinas para dentes 

posteriores como alternativas e não substitutas do amálgama, principalmente quando avalia 

que as restaurações de amálgama eram e são as mais usadas no mundo até os dias de hoje, 

seja por fatores sócio-econômicos, seja pela credibilidade do material. Nash et al (2001), 

concordando com a afirmativa anterior opina que rapidamente tais compósitos assumirão o 

lugar do amálgama, e nós, vamos mais longe e dizemos que estamos trilhando um  caminho 

promissor e sem volta para que tal quimera se torne a mais pura realidade, pois obtivemos 

resultados extremamente satisfatórios em todas as fases em que o material proposto foi 

avaliado. 

  4.2.3Resistência ao desgaste (quantidade de desgaste em micrômetros) 

 Controle Teste 

imediato 20.5 10.7 

 20.2 11.2 

 20.4 11.0 

MÉDIA  20.3 10.9 

   

01 hora após 19.6 8.6 

 18.8 9.1 

 19.4 8.3 

MÉDIA 19.2 8.6 

   

24 horas após 16.8 6.0 

 15.9 5.4 

 17.0 5.5 

MÉDIA 16.5 5.6 

   



07 dias após 12.4 4.0 

 11.9 3.7 

 11.2 3.9 

MÉDIA 11.8 3.8 

 

Tabela 05 – Quantidade de desgaste sofrido pelas amostras, expressa em micrômetros 

 

Em áreas onde a estética se faz preponderante e a incidência de cargas mastigatórias 

é baixa (dentes anteriores) a propriedade de resistência ao desgaste das resinas compostas 

não assume valor tão importante quanto nas regiões onde as forças da oclusão são mais 

incisivas (dentes posteriores). É exatamente com a finalidade do uso em dentes posteriores 

que propomos o avanço das pesquisas para uma provável  introdução no mercado 

odontológico deste material que resulta da associação de uma resina comercial 

microhíbrida com partículas de diatomita, culminando em um compósito inédito. 

O padrão e a quantidade de desgaste superficial das resinas odontológicas quer seja 

“in vitro” ou “in vivo” depende de vários fatores como apontam Kusy e Leinfelder (1977), 

O´brien e Yee Jr. (1980), Swift Jr. (1987), Williams e Johnson (1993); Salgado e 

Carvalho (2001). Dentre os principais itens apontados em vários estudos longitudinais da 

literatura como promotores ou retardadores de desgaste e conseqüentes perdas das formas 

anatômicas das restaurações, em especial as posteriores, estão: a grande diferença no 

coeficiente de expansão térmica linear entre carga e matriz, estresses mecânicos e térmicos 

sucessivos gerados durante a mastigação, perda de partículas de carga, desgaste da matriz, 

bolhas de ar incorporadas durante a manipulação do material, degradação química da 

matriz de resina, tensões de polimerização, micro rachaduras devido a forças oclusais ou ao 

polimento das restaurações e porosidades dentro do corpo do material. Esta associação de 

fatores gera microtrincas na estrutura da restauração, caracterizando o desgaste como um 

fenômeno termomecânico. Vários destes nos auxiliam a explicar o porquê de resultados tão 

favoráveis para o material teste nesta pesquisa, outros só podem ser verificados no 

ambiente bucal, pois tais simulações dependem das características fisiológicas ou não de 

cada indivíduo e conseqüentemente de cada sistema estomatognático, como enfatiza 

Phillips (1986), que relacionou cargas mastigatórias em humanos ao desgaste dos 

materiais, e detectou que a força média exercida em um ciclo de mastigação é de 77kg, 

podendo variar de 11 a 125kg, pode ainda variar bastante não só de indivíduo para 



indivíduo, mas também, de um lado para o outro no mesmo indivíduo. Alguns 

determinantes fundamentais (maior ou menor força mastigatória, lado mais freqüente da 

mastigação, tipo de alimentos mais freqüentemente ingeridos, quanto à dureza e acidez, 

tipo e freqüência da escovação), podem apenas ser estimados em trabalhos que não utilizam 

pacientes como referências para as perdas de contornos superficiais dos corpos de prova. 

É sabido que imediatamente após a fotopolimerização clínica as resinas comerciais, 

ainda não se encontram com seus valores máximos de conversão de monômeros em 

polímeros, fato que obviamente restringe sua dureza superficial e facilita o desgaste seja em 

simulações mecânica, ou na boca do paciente. Apesar disso, os valores observados na 

Tabela 05 demonstram que a resina controle obteve valores para o desgaste imediato bem 

próximos, ou muitas vezes, iguais aos relatados por vários estudiosos, como por exemplo, 

Leinfelder (1992) e  Dickinson, et al (1990), enquanto que o material advindo da adição 

de diatomita quando avaliado respondeu de forma muito mais positiva. A resina teste 

apresentou uma média de desgaste imediato 46,31% menor que a resina controle, o que 

significa uma resistência ao arrancamento de cargas e conseqüente vantagem clínica, 

principalmente neste período crítico de polimerização continuada, que pode chegar a durar 

até 72 horas. 

 No segundo momento de avaliação, os resultados apesar de aparentemente              

parecidos aos obtidos no teste imediato dentro de cada grupo, aumentaram  a tendência do 

material teste ser bastante superior quanto à resistência ao desgaste superficial. O material 

teste exibiu um grau de desgaste 57,30% menor que a resina controle. Podemos justificar 

tal fato através da alta porosidade da diatomita possibilitar um melhor embricamento 

mecânico da matriz com as cargas dispersas, uma vez que a mesma perpassa por entre a 

carga que é vazada, aumentando assim a rigidez superficial do corpo de prova teste. 

 Quando a verificação dos valores se deu após 24 horas da fotopolimerização inicial 

a resina controle apresentou menor desgaste que nas observações anteriores, porém ainda 

estatisticamente bastante superior ao da resina teste, que desgastou 66,07% a menos que o 

material de partida. A resina controle continuou seguindo os padrões relatados pela 

literatura, enquanto que o material de caráter inédito apresentou um padrão e uma 

velocidade de estabilização bastante avançados no período de um dia. 



 Com uma semana os resultados continuaram mais favoráveis para a resina teste 

quando confrontados os dois materiais. O material teste apresentou uma quantidade de 

desgaste 67,80% menor que o de partida. Tal valor nos permite inferir que a diferença 

percentual de 1,73% entre o desgaste ocorrido no material teste nas primeiras 24 horas e 

com 07 dias por ser pequeno, representa um alto grau de dureza superficial do material num 

período menor que o da resina comercial de origem Este fato nos remete a refletir sobre as 

enormes vantagens clínicas que o acompanham.  

Os valores encontrados nesta pesquisa para a quantidade de desgaste superficial, 

quando comparados o material controle e o material teste, não deixam dúvidas sobre a 

incorporação de cargas inorgânicas às matrizes resinosas ser a grande responsável pela 

melhoria de suas propriedades mecânicas. O nosso resultado é ratificado por vários 

pesquisadores que ao longo da história da odontologia sempre apontaram como possíveis 

soluções às alterações de forma, quantidade, tamanho e até mesmo tipo de material 

utilizado como carga nas resinas de uso odontológico, entre eles podemos destacar os de 

Asmussen (1975); Swatz, et al (1985); Munkasgaard, et al (1987); Teaford (1988); 

Rees e Jacobsen (1989); Ratanapridakul, et al (1989); Chung (1990) e Bott e Hanning 

(1995). 

A diminuição do poder de escoamento das resinas via a introdução de cargas que 

diminuam os espaços vazios no corpo do material, no nosso caso de partículas de pó de 

diatomita, e possibilitem uma melhor relação entre os componentes do compósito, também 

é um outro fator que pode explicar o aumento da resistência ao desgaste do material teste 

diante do material de partida. Uma vez que impressa a força, às ligações químicas estáveis 

impedem o arrancamento de partículas de carga e conseqüentemente a perda de matriz, 

como apóiam, Leinfelder e Nash (1998).  

As partículas de diatomita empregadas nesta experimental na média apresentavam 

diâmetros reduzidos. Os achados de Ratanapridakul, et al (1989) e Cardoso (1994), 

admitem que as resina com partículas de carga em torno de  1μm  são em geral mais 

resistentes ao desgaste, e apresentam um padrão de desgaste linear ao longo do tempo. 

Clinicamente tal fato reflete-se num desgaste compatível entre estruturas dentais e 

restaurações, o que por si minimiza e/ou evita a formação de microfendas na interface 

dente/restauração e o acúmulo de placa bacteriana que conduz ao surgimento de cáries. 



Bowen (1963), avaliando o efeito do tratamento superficial de sílica vítrea que seria 

incorporada a matriz de bis-GMA, concluiu que havia agregação de valor ao material no 

concernente a resistência ao desgaste apenas quando a sílica tratada com o vinil silano era 

introduzida à matriz de bis-GMA, já Jordan e Suzuki (1991) e Mazer e Leinfelder (1992) 

propuseram que a resistência ao desgaste é significantemente aumentada quando são 

introduzidas partículas de microenchimento, pré polimerizadas com adesão melhorada à 

matriz de resina. Discordamos dos autores quanto à possibilidade estrita das duas 

metodologias serem as únicas capazes de melhorar não só a relação carga/matriz, mas 

também como fim a resistência ao desgaste, uma vez que obtivemos valores extremamente 

superiores com a incorporação de partículas de pó de diatomita a um material de partida, 

sem nenhum pré-tratamento superficial às mesmas.  

Outros fatores que podemos considerar para o sucesso do material teste diante do da 

avaliação de resistência ao desgaste, é que em decorrência da diatomita ser uma rocha 

considerada puverulenta, fina, bastante porosa e de baixa densidade segundo a Secretaria 

de Economia Mexicana (SEM) (2005), possui alta capacidade de absorção de líquidos, 

isto significa que apesar de ser considerada inerte quimicamente, pode muito bem se 

agregar mecanicamente ao meio em que está dispersa. Além disso, apresenta baixo poder 

abrasivo, daí ser considerada uma rocha “suave”, o que a faz não se tornar ou se tornar 

pouco destrutiva dentro da matriz diante de cargas aplicadas, que geram atrito interno na 

massa de material, nem quando a mesma é desgarrada desta matriz e fica na região 

circunjacente do corpo de prova ou da própria restauração na cavidade dentária. Fato que 

não foi observado por Teaford (1988), quando avaliava o poder das próprias partículas de  

sílica da carga, deslocadas da matriz de resinas comerciais, promoverem desgaste das 

resinas presentes no meio bucal por funcionarem como abrasivos, até mesmo para o 

esmalte circunvizinho. 

A diatomita se caracteriza também por ser uma rocha que apresenta baixa 

condutividade térmica e alta resistência à temperatura, sendo assim, diante do calor gerado 

pelo teste de desgaste superficial não exerce influência negativa no sentido de diminuir a 

união carga/matriz da resina de partida, promovida pelo agente silano, presente tanto no 

material controle como no material teste.   



Podemos crer também que em decorrência de sua baixa densidade a diatomita não 

tem tendência a formar aglomerados ou grumos, ou ainda, de se precipitar na face inferior 

do corpo de prova antes da polimerização completa da matriz resinosa, Nagem Filho 

(1988), Ratanapridakul et al (1989) e Leinfelder (!991), também pesquisando sobre a 

resistência ao desgaste oferecida pelos compósitos, especialmente os destinados aos dentes 

posteriores, complementam destacando que não só o tipo e tamanho de carga empregada, 

mas também a sua distribuição pela matriz resinosa, são fatores determinantes para a 

redução da fadiga do material e o aumento de sua capacidade de resistir ao desgaste.  

  Alguns autores como Busato, et al (1996), já concebiam a possibilidade de não 

haver diferença significante entre as resinas híbridas e o amálgama referente ao desgaste 

nos primeiros cinco anos de vida clínica, nosso experimento ratifica tal pleito de forma 

irrefutável. Testamos dois materiais onde a diferença básica entre eles era o acréscimo de 

um material poroso em um deles, que permitia melhor enlaçamento mecânico de seus 

componentes, o que viabilizou o endurecimento superficial mais rápido e seguro nos 

tempos previstos. 

Se por um lado o desgaste que ocorre “in vivo” não corresponde exatamente aos 

resultados obtidos em laboratórios, segundo Consani (1988) e Lossio (1990) porque a 

perda da forma anatômica é uma somatória do ataque químico do meio bucal e do desgaste 

mecânico sobre a matriz resinosa principal e primeiramente, com repercussão direta na 

saúde bucal; por outro, quanto maior for a qualidade e o conteúdo da carga inorgânica, 

dentro de um limite que não torne o conjunto friável excessivamente, maior será a 

resistência a este desgaste uma vez que, as cargas sofrerão abrasão sem se deslocar da 

matriz que as envolvem, como suscita o nosso trabalho. 

 Encontramos relatos como os de Cardoso (1994), que associam metodologias de 

ensaios de desgaste fazendo a correlação de cada 400.000 ciclos equivalerem à 

aproximadamente a três anos de vida do material na boca de um paciente. A nossa 

metodologia que empregou 100.000 ciclos nos permite deduzir que a média de desgaste do 

material teste foi bastante satisfatória. 

Apesar dos estudos por nós realizados terem ocorrido apenas “in vitro” acreditamos 

que o novo material gerado pode após testes “in vivo”, preencher todos os requisitos e 

normas exigidas pela ADA (1989), referentes ao padrão de desgaste/ano dos materiais 



odontológicos, especificamente as resinas para uso em dentes posteriores, cujo padrão ouro 

continua sendo o amálgama de prata. É bastante provável que a resina composta 

microhíbrida acrescida de partículas de diatomita na quantidade preconizada por nossa 

pesquisa possa obter inclusive o status de material para uso irrestrito em restaurações 

Classe I e II, ou seja,  não apresentar após 2 anos mais de 50μm de desgaste e após 4 anos, 

não mais de 100μm. Obviamente não minimizando a valorosa contribuição dada há mais de 

150 anos pelo amálgama à odontologia mundial. 

4.2.4Microdureza  

4.2.4.1Resina controle                    

 IMEDIATO 01 HORA 24 HORAS 07 DIAS 
MÁXIMO VALOR 115,0 117,0 93,2 171,0 
MÍNIMO VALOR 54,3 58,1 79,1 69,95 
VALOR MÉDIO 82,1 83,4 86,7 111,0 

DESVIO PADRÃO 30,68 32,01 7,12 52,57 
COEFICIENTE DE 

VARIAÇÃO 
37,38 38,13 8,21 47,34 

 

Tabela 06 – Valores de microdureza da resina controle para carga de 500g 

 

4.2.4.2Resina teste  
 

 IMEDIATO 01 HORA 24 HORAS 07 DIAS 
MÁXIMO VALOR 116,7 118,1 116,1 214,3 
MÍNIMO VALOR 89,2 90,1 90,4 98,8 
VALOR MÉDIO 93,4 93,8 94,5 156,0 

DESVIO PADRÃO 2,66 2,69 2,42 6,12 
COEFICIENTE DE 

VARIAÇÃO 
3,29 3,32 2,99 9,15 

 

Tabela 07– Valores de microdureza da resina teste para carga de 500g 

 A avaliação da dureza das resinas na nossa pesquisa é fundamental para sabermos o 

quão “arranhável” elas serão pelos agressores presentes no meio bucal que a circundam 

(dentes naturais ou não, outras resinas, outros materiais dentários, o bolo alimentar, entre 

tantos outros). A capacidade de se deixar arranhar mais ou menos tem implicação direta na 

sua maior ou menor susceptibilidade à agregação de placa bacteriana. Philips (1998), 

redefine o termo dureza em mineralogia como sendo a capacidade de uma substância 

resistir ao arranhamento superficial, 



 Quando compósitos microhíbridos são comparados aos microparticulados, observa-

se um a dureza maior nos primeiros devido à própria dureza e a fração de volume das 

partículas de carga concatenam Craig e Powers (2004). Assim, o mesmo raciocínio pode 

ser aplicado quando pensamos que a resina teste apresenta maior e melhor quantidade de 

carga que a de partida, para justificarmos seu melhor desempenho no teste de microdureza 

Knoop, em todos os tempos avaliados, de acordo com as Tabelas 06 e 07. 

4.2.5Rugosidade superficial 
   4.2.5.1Resina controle 

 

 IMEDIATO 01 HORA 24 HORAS 07 DIAS 

 0,14 0,16 0,25 0,19 

 0,27 0,24 0,13 0,22 

 0,18 0,19 0,17 0,11 

 0,13 0,16 0,21 0,14 

 0,23 0,13 0,12 0,20 

MÉDIA 0,19 0,17 0,17 0,17 

 

Tabela 08 – Valores de rugosidade superficial da resina controle  

 

4.2.5.2Resina teste 

 

 IMEDIATO 01 HORA 24 HORAS 07 DIAS 

 0,18 0,12 0,17 0,14 

 0,20 0,21 0,09 0,16 

 0,15 0,12 0,12 0,11 

 0,09 0,20 0,14 0,10 

 0,17 0,11 0,13 0,12 

MÉDIA 0,15 0,15 0,13 0,12 

 

           Tabela 09 – Valores de rugosidade superficial da resina teste 

 A rugosidade superficial das resinas compostas controle e teste foi mais uma das 

importantes características avaliadas por esta pesquisa. O ambiente bucal é bastante 

inóspito às restaurações em decorrência da presença da placa bacteriana, da 

susceptibilidade a descoloração provocada pelos pigmentos da alimentação, do desgaste 

superficial provocado pela alimentação e/ou pelos agentes clareadores e pelos variados 

tipos de higienização bucal pelo paciente como afirmam Baratieri, et al (1993). A textura 

superficial da restauração é fundamental para a maior ou menor adesão do biofilme dental e 

conseqüentemente para o maior ou menor dano causado pelo seu acúmulo. A descoloração 



da restauração é o primeiro sinal visível a olho nu, do aumento excessivo da rugosidade 

superficial para Bouvier, et al (1997) e Villa e Razaboni (2003), e, ambas tendem a 

aumentar com o tempo, pois, a degradação química pode afetar o polimento superficial e 

conseqüentemente aumentar a pigmentação extrínseca. 

Os corpos de prova desta pesquisa foram examinados sem que nenhum polimento 

prévio fosse realizado. Os resultados exibidos pelas Tabelas 08 e 09 demonstram que o 

material controle, bem como o teste, obtiveram medidas de desgaste bastante satisfatórias 

ao longo dos quatro tempos de observação. Apesar da razoável diferença entre os grupos de 

materiais, pode-se perceber que o material controle alcançou sua estabilidade superficial já 

em torno da 1ª hora, mantendo-se com o mesmo padrão de rugosidade até o 7º dia. Tal 

resultado pode ser explicado pela pouca possibilidade de rearranjos estruturais dentro da 

matriz orgânica quando do início do processo de polimerização já que tais cargas não são 

vazadas como a diatomita do material teste.  

O material teste gerou resultados que permitem inferir que diante da penetrabilidade 

da diatomita, pequenos rearranjos da matriz com as cargas levaram a uma maior lisura 

superficial e que este conjunto sofreu variações positivas ao longo do processo de 

polimerização. 

Notamos que o resultado do material controle no último tempo de observação foi 

pior que o observado imediatamente no material teste após a fotopolimerização. Apesar dos 

estudos de Lossio (1990) e Tung, et al (2000) apontarem para que quanto menores e mais 

regulares forem às partículas de carga, especialmente a sílica, menor seja a rugosidade 

superficial imediatamente após o término da restauração, a presença das cargas totalmente 

irregulares, porém muito bem distribuídas ao longo da matriz, como dizem Busato (1996) e 

Manhart (2001) ser um fator extremamente positivo, sem a formação de precipitados ou 

sobrenadantes, provam que estas, a redução do tamanho e a regularidade das partículas, não 

são as únicas alternativas para a obtenção de lisura superficial aumentada. Mesmo que isto 

possa parecer aparentemente ilógico, um estudo mais detalhado da composição química e 

da estrutura física da diatomita, elucida as dúvidas quanto a sua capacidade, não de reação, 

já que se trata de um material inerte quimicamente, mas de integração com o meio que a 

circunda, permitindo-se transpassar por líquidos e muitas vezes absorvendo-os, como é o 

caso da matriz orgânica resinosa. 



 

 

 

 

4.3Análise por microscopia 

 4.3.1Ótica (MO) 

A análise por microscopia ótica não é um método muito elucidativo quando se trata, 

como no nosso caso em particular de um experimento comparativo entre materiais 

odontológicos. Fornece imagens “grosseiras” da superfície do material, sem oferecer 

informações mais profundas, nem relacionadas às fases do mesmo, porém, nos dá indícios 

de regiões que sofreram maiores ou menores danos durante a manipulação ou inserção do 

material na matriz para que possamos delimitar melhor nossa área de observação no 

microscópio eletrônico de varredura (MEV) ou em outros métodos disponíveis. De certa 

forma, demonstra a condição mais externa do material restaurador antes de ser submetido, 

aos desafios cariogênicos na boca. 

 Os variados períodos de tempo em que as amostras foram submetidas a tal avaliação 

não provocaram diferenças nas imagens observadas, a não ser no que se refere a maior 

oxidação superficial dos materiais. Vale ressaltar que as nossas amostras não foram polidas 

em nenhuma fase do experimento, e que tal procedimento, interfere diretamente no 

acúmulo de óxido superficial, além do que, ficaram imersas em água destilada e não em 

meio rico em ácidos como o meio bucal. 

Tal avaliação dava-se sempre da menor para a maior ampliação de acordo com os 

tempos pré estabelecidos.   

 

                



     (A)        (B)                   

    

Figura 16 – (A) Resina comercial Z250 (material controle) observada em MO (50X) 

imediatamente após a polimerização - vista panorâmica. Percebem-se áreas riscadas, 

referentes a ranhuras causadas pela manipulação do material, que podem ter ocorrido antes 

ou depois de sua polimerização, uma vez que a mesma não se encontra totalmente 

completada. É possível se detectar ainda, falhas (manchas circulares negras) que 

correspondem a bolhas de ar/buracos no interior do corpo de prova e uma faixa escurecida 

próximo às bordas que sugere a presença de óxidos superficiais. (B) Resina comercial Z250 

acrescida de diatomita (material teste) observada em MO (50X) imediatamente após a 

polimerização – vista de um outro padrão de falhas superficiais também oriundo da 

manipulação e/ou inserção do material na matriz metálica, semelhante a dobraduras, 

pregeamentos que afetam sobremaneira a lisura superficial do material em avaliação. 

   

 

         
    (A)       (B) 

 

Figura 17 — (A) Resina comercial Z250 (material controle) observada em MO (100X) 

imediatamente após a polimerização – maior detalhe da região dos defeitos (ranhuras e 

bolhas). Na cavidade bucal a não eliminação destes defeitos (que funcionam como 

excelentes nichos para a placa bacteriana e como fatores de fragilidade mecânica do 

material) através de procedimentos clínicos de acabamento e polimento superficiais é fator 

de insucesso estético/funcional das restaurações odontológicas. (B) Resina comercial Z250 

acrescida de diatomita (material teste) observada ao MO (100X) imediatamente após a 

polimerização – partículas de sílica em maior detalhe submersas na matriz resinosa. 

 

      



     (A)               (B) 

 

Figura 18 – Resina comercial Z250 acrescida de diatomita (material teste). (A) Vista de 

uma partícula de diatomita em detalhe no MO (200X). (B) A mesma partícula no MO com 

500X. 

 

        
           (A)       (B)  

 

Figura 19 – (A) Resina comercial Z250 (material controle) observada em MO (100X) 

imediatamente após a polimerização – detalhe da borda do anel metálico e da aparente 

justaposição material/matriz. (B) Resina comercial Z250 acrescida de diatomita (material 

teste) observada em MO (100X) imediatamente após a polimerização – além do mesmo 

padrão de justaposição matriz/material observado pode-se notar de diferente entre as 

imagens a presença de cargas maiores dispersas sob a superfície da matriz resinosa. 

 

          
  (A)       (B) 

                        

Figura 20 – (A) Resina comercial Z250 (material controle) observada em MO (500X) 01 

hora após a polimerização – chama atenção à dispersão superficial da sílica (pontos mais 

brilhantes) pelo material. (B) Resina comercial acrescida de diatomita (material teste) 

observada em MO (500X) 01 hora após a polimerização – dispersão superficial da sílica de 

forma mais equânime. 

 

 



                   
       (A)       (B) 

 

Figura 21 – (A) Resina comercial Z250 (material controle) observada em MO (50X) com 

07 dias após a polimerização - pode-se observar uma extensa camada de óxido superficial. 

(B) Resina comercial acrescida de diatomita (material teste) observada em MO (50X) com 

07 dias após a polimerização – observa-se que o padrão de oxidação superficial não variou 

para os materiais com tempos iguais. 

                

            
   (A)       

          
    (B)        (C) 

 

Figura 22 - Resina comercial Z250 (material controle) após os testes de microdureza 

(carga de 500g) realizados com 24 horas da polimerização do material iniciada. Observação 

através do MO em (A) 50X; (B) 200X – com traço de fratura a partir do ponto da 



endentação e, (C) 500X – vista ampliada da fenda formada no material em decorrência da 

carga imposta. 

 

             
     (A)       (B) 

 

Figura 23 - Resina comercial Z250 acrescida de diatomita (material teste) após os testes de 

microdureza (carga de 500g) realizados com 24 horas da polimerização do material 

iniciada. Observação através do MO em (A) 50X e (B) 200X – não há presença de traço de 

fratura a partir do ponto da endentação como ´pode-se perceber no material controle. 

 

  4.3.2Eletrônica de varredura (MEV) 

    

4.3.2.1Diatomita  
      

        
  (A)          (B) 

Figura 24 – (A) Frústulas diatomáceas em meio a fragmentos de sílica (dióxido de silício - 

SiO2); e, (B) Frústula inteira e isolada pertencente a classe Bacillariophyceae e subclassse 

Pennalles (peniformes, naviculares) 

 



       
(A) (B) 

Figura 25 – (A) Frústula de diatomita fraturada; e, (B) detalhe da presença da haste interna.  

 

         
(A) (B) 

Figura 26 – (A) Aspecto reticulado da diatomita; e, (B) Detalhe da reticulação. 

                      

                           
 

Figura 27 - Medidas dos poros da diatomita, que denotam uma certa regularidade de 

tamanho no seu longo e no seu menor eixo. 

 

 

 



A diatomita em forma de pó empregada nesta pesquisa (EF-180) (Figuras 24 e 25) 

exibia cor branca o que representa um grau de pureza avançado, apresentava porosidade 

alta (Figuras 26 e 27) e densidade muito baixa o que facilita segundo estudos da 

Secretaria de Economia Mexicana (SEM) (2003) a absorção de líquidos, como os 

monômeros das resinas compostas para uso odontológico, apresenta também baixo poder 

abrasivo o que se torna fundamental para que uma vez dentro da matriz polimerizada não 

interfira negativamente para o desarranjo estrutural interno abrasionando suas partes 

circunvizinhas.  

A comprovação visual da porosidade da diatomita através da utilização do MEV 

(Figuras 26 e 27) ratifica o raciocínio de que, o embricamento mecânico entre ela e a 

resina do compósito, seja certamente facilitado, não só pela porosidade ser regular, no que 

se refere ao tamanho dos poros como também por esta porosidade se dar ao longo de toda 

extensão da frústula, sem interrupções, o que não acontece com cargas de sílica maciças. 

Além desses fatores, até mesmo os fragmentos de diatomita permitem o perpasse de 

material por si, e fortalecem a estrutura como “vigas” em sentidos variados em toda matriz 

polimerizada, funcionando como estruturas de reforço. 
 Estas estruturas (Figuras 24, 25, 26 e 27) não só reforçam a matriz internamente 

como também em sua superfície, o que de certo colaborou para o melhor resultado do 

material teste, quando comparado ao controle, no teste de resistência ao desgaste 

superficial, rugosidade superficial e dureza superficial. Tal resistência aumentada, que 

corresponde a um maior grau de rigidez superficial, nestes testes é fundamental para toda a 

vida útil da restauração, mas principalmente no período pré polimerização completada que 

gira em torno de 72 horas. 

Vários autores, entre eles Chung (1990) e Bott e Hanning (1995), refletem que o 

caminho para o desenvolvimento das propriedades mecânicas dos materiais odontológicos 

esta na melhoria não só do tipo, tamanho, e/ou na quantidade das partículas incorporadas às 

matrizes, sejam elas de que naturezas forem, mas também no seu formato.    

 Acrescentaríamos ainda ao julgamento de tais autores, a importância da forma de 

dispersão da carga pela matriz como fator preponderante. Pode-se notar através das  

Figuras 24, 25, 26 e 27 que as cargas  de diatomita incorporadas podem conseqüentemente 

gerar uma diminuição do poder de escoamento das resinas por diminuir as lacunas no 



interior do material. Podemos evidenciar que as partículas de pó de diatomita possibilitam 

uma melhor relação entre os componentes do compósito, e isto também é um outro fator 

que pode explicar o aumento da resistência mecânica do material teste diante do material de 

partida.  

Ratificamos a idéia de que, mesmo a diatomita sendo inerte quimicamente a sua 

porosidade, (Figuras 26 e 27) permite um relacionamento mais íntimo entre os 

componentes reativos da matriz polimérica o que traz como ganho um maior número de 

ligações químicas estáveis formadas e mantidas, mesmo diante da impressão de cargas 

desfavoráveis às mesmas, minimizando assim, o efeito de arrancamento de partículas 

externas e a conseqüente percolação de líquidos para o interior do corpo da restauração.  

Apesar do reduzido tamanho das partículas de diatomita empregadas neste trabalho, 

Figura 27, os valores de resistência mecânica agregados ao material de partida, são 

compatíveis com os achados de Cardoso (1994), que considera que as resina com 

partículas de carga em torno de 1μm  são em geral mais resistentes ao desgaste, e 

apresentam um padrão de desgaste linear ao longo do tempo. Além disto, as frústulas das 

diatomáceas são formadas de sílica amorfa e de impurezas como o quartzo, cálcio e matéria 

orgânica, o que aumenta a dureza dos compósitos que as contém. 

 

   4.3.2.2 Superfícies das resinas controle e resina teste 

 

         
(A) (B) 

 



          
     (C) 

 

Figura 28 – (A) Imagem da superfície da resina comercial Z250 (material controle) obtida 

através de MEV com ampliação de 250x; (B) Imagem da superfície da resina comercial 

Z250 (material controle) obtida através de MEV com ampliação de 2000x; e, (C) Imagem 

da superfície da resina comercial Z250 (material controle) obtida através de MEV com 

ampliação de 5000x.  

 

         
                 (A)            (B) 
Figura 29 – (A) Imagem da superfície da resina comercial Z250 (material controle) obtida 

através de MEV com ampliação de 15000x; (B) Imagem da superfície da resina comercial 

Z250 acrescida de diatomita (material teste) obtida através de MEV com ampliação de 

15000x, pode-se destacar nesta vista a superior quantidade de sílica (pontos mais 

brilhantes) quando comparada à imagem (A). 

    

4.3.2.3Análise após os testes de compressão e de tração diametral 

Optou-se nesta fase do trabalho pela avaliação em MEV apenas de corpos de prova 

dos materiais controle e teste, submetidos aos ensaios de compressão e tração diametral que 

tivessem seus tempos de polimerização: imediato e de 07 dias. Tal restrição se deveu a 

questões operacionais e também por estes se tratarem dos dois extremos de tempos 

adotados nesta pesquisa para os outros exames. O primeiro tempo, como os resultados dos 

ensaios mecânicos já demonstraram se apresentando como sendo o que o material se 



apresenta mais susceptível a cargas devido a sua incompleta polimerização, e o último, por 

teoricamente ser o mais confiável neste sentido quanto à resistência a estas mesmas cargas. 

O teste de compressão estabelece um padrão de simulação da resistência do material 

a cargas impostas, como se estas fossem as dos ciclos mastigatórios, e também, como se 

este material estivesse numa restauração dentária, já na cavidade bucal do paciente, com 

todas as outras peculiaridades do sistema estomatognático humano.  

Ou seja, os padrões de fratura ocorrentes devem ser descritos e considerados apesar 

das grandes diferenças presentes entre matriz metálica e estrutura dentinária que circunda o 

material restaurador, principalmente, por não estarmos simulando ou testando nenhum 

parâmetro adesivo, ou relacionados a fraturas dente/restauração, e sim, os relacionados aos 

coesivos, sem deixarmos de considerar é óbvio, sua interferência indireta ou não 

dependendo da situação, sobre os parâmetros adesivos. 

 

         
     (A)         (B) 

 

       
        (C)       (D) 

 

Figura 30 – (A), (B), (C), e (D) Imagens obtidas através de MEV da resina Z250 (material 

controle) submetido ao ensaio de compressão imediatamente após a fotopolimerização. 

 



 Pode-se notar através da Figura 30 que o comportamento visual exibido pelo 

material controle é compatível com os resultados numéricos detectados nos testes de 

compressão.  

Observam-se grandes traços de fratura distribuídos de forma irregular e anárquica 

ao longo de toda superfície do corpo de prova e sugerindo que também se estendem em 

profundidade pela amostra. Tais sinais denotam que as fraturas ocorreram não só no sentido 

em que a carga foi imposta no ensaio, mas em outros, que não apenas os perpendiculares e 

oblíquos à força, isto demonstra fragilidade do corpo/restauração em receber as cargas.  

 Estas fraturas observadas decorrem principalmente das características inerentes as 

cargas utilizadas na resina comercial, seu formato, quantidade e forma de distribuição pela 

matriz, além é claro do seu relacionamento químico com a mesma que é de certa forma 

prejudicado pelos espaços vazios que se formam na interface carga/matriz. 

É possível detectar-se também a ruptura da matriz metálica, que de certa forma 

simula mesmo que de maneira grosseira, a estrutura dentinária, e ainda, que esta quebra da 

matriz ocorre antes do “descolamento” total do material restaurador da sua superfície 

interna, ou seja, existe uma dissipação irregular de forças dentro da amostra. Material 

restaurador e matriz/paredes dentinárias circunvizinhas devem se proteger mutuamente, 

como regem os princípios da dentística operatória restauradora, já que neste tipo de ensaio 

mecânico ambos, material e matriz, recebem a carga exatamente ao mesmo tempo. 

 

         
               (A)                 (B)  



        
  (C)          (D) 

        
(E)    (F) 

                            

 

Figura 31 – (A), (B), (C), (D), (E) e (F) Imagens obtidas através de MEV da resina Z250 

acrescida de diatomita (material teste) submetido ao ensaio de compressão imediatamente 

após a fotopolimerização. 

 
 Pode-se notar através da Figura 31 que o comportamento visual exibido pelo 

material teste, assim como aconteceu com o material controle, também foi compatível com 

os resultados numéricos detectados nos testes de compressão.  

A carga de compressão imposta gerou na amostra traços de fratura, distribuídos de 

forma regular e orientadas, praticamente todos os traços, num mesmo sentido, borda a 

borda (Figura 31 (A)). É possível ainda inferir-se que tais fraturas não se estendem para a 

intimidade do corpo de prova. Estas informações revelam uma maior capacidade de 

resistência da amostra diante das cargas incidentes no seu longo eixo, que são a grande 

maioria das ocorrentes na cavidade bucal dos humanos. 

 Este ganho de resistência do material teste, quando comparado ao material controle 

deve-se, sobretudo a melhor relação quantitativa e qualitativa entre matriz resinosa e cargas 

distribuídas por ela, as comerciais de origem e a diatomita incorporada. O corpo da amostra 



passou a assumir um caráter de maior e melhor capacidade de dissipação de forças, sem, 

entretanto perder dureza. Tais informações mais uma vez se contrapõem às apregoadas por 

Tessore e Trinchero (2001), que julgam que apesar do incremento de cargas à matriz 

resinosa diminuir a contração de polimerização das resinas, este pode causar o aumento do 

módulo de elasticidade, tornando assim o compósito resultante mais friável, ou seja, com 

menor poder de escoamento. Discordamos de tal ponto de vista, pois, para que tal ditame 

seja totalmente verdadeiro é fundamental que se deixe bem claro a quantidade e o tipo de 

carga que esta sendo agregada à matriz e de que forma está sendo feita sua distribuição pela 

mesma. As imagens obtidas neste teste através da utilização do MEV são bem claras quanto 

ao padrão de fratura detectado, e neste ponto se faz importante ressaltar e ratificar que, as 

condições impostas às amostras controle e teste foram rigorosamente idênticas. 

 Diferentemente do ocorrido com o material controle não houve ruptura da matriz 

em nenhum ponto da mesma (Figura 31 (A)). Ao longo da face interna do anel metálico 

são vistos pequenos pontos isolados de fratura chegando ou partindo da mesma (Figura 31 

(B), (E) e (F)) sem, porém, provocarem descolamentos grandes e/ou contínuos em extensão 

do material restaurador do seu contensor. 

       

       
      (A)       (B) 

 

 



    
      (C)    

 

Figura 32 – (A), (B) e (C) Imagens obtidas através de MEV da resina Z250 (material 

controle) submetido ao ensaio de compressão 07 dias após a fotopolimerização. 

 

 Como nas amostras avaliadas anteriormente pode-se observar através da Figura 32 

que o comportamento visual exibido pelo material controle é conjuminado com os 

resultados numéricos detectados nos testes de compressão, quando estes são avaliados 

isoladamente. 

Apesar de ainda serem notados traços de fratura importantes (Figura 32 (B) e (C)) 

ao longo da amostra e destes, continuarem exibindo um comportamento aleatório, com 07 

dias já se mostram em menor número e provavelmente em menor profundidade. Tal fato 

pode ser justificado pela maior estabilização química da matriz que é decorrente da 

positividade da interferência do tempo sobre a polimerização dos compósitos, 

considerando-se que as amostras ficaram em condições favoráveis e equânimes de 

armazenagem e que as atividades mais críticas dos processos de contração de polimerização 

e de sorção de água já tenham sido encerradas.   

Já não se nota mais ruptura da matriz metálica, como na amostra avaliada através de 

MEV imediatamente após sua fotopolimerização, o que é reflexo da maior capacidade de 

admissão e dissipação de forças pela amostra antes de ocorrerem os processos de fratura 

realmente do compósito. Porém, vê-se que as cargas são capazes de provocar o 

descolamento do material das paredes ao longo do anel. (Figura 32 (C))                      

 



       
         (A)      (B) 

 

          
      (C) 

 

Figura 33 – (A), (B) e (C) Imagens obtidas através de MEV da resina Z250 acrescida de 

diatomita (material teste) submetido ao ensaio de compressão 07 dias após a 

fotopolimerização. 

 

Verifica-se através da Figura 33 que o comportamento visual exibido pelo material 

teste é congruente com os resultados detectados nos testes de compressão isolados e  já 

relatados. 

Decorrida a semana após a fotopolimerização, o material apresentou-se com maior 

capacidade de resistência à força imputada ao corpo de prova e com maior capacidade de 

elastecimento antes da fratura, como os testes de compressão isolados demonstram.  

O padrão de regularidade dos traços de fratura não se manteve tão íntegro, no 

sentido borda a borda, como no exame ao MEV das amostras que se submeteram ao ensaio 

mecânico imediatamente após fotopolimerizadas, porém, infere-se da mesma maneira que 

tais fraturas não se estendem para a intimidade do corpo de prova. (Figura 33) 

 Não são vistos grandes soluções de continuidade entre matriz e material restaurador, 

porém, nas áreas em que isto pode ser notado, (Figura 33 (B) e (C)) justifica-se o fato por 



quê apesar da maior capacidade de deflexão do material, decorrente da presença da 

diatomita, o anel metálico que o contém permanece sendo mais rígido que ela, impedindo 

seu escoamento, diferentemente do que ocorreria na dentina.    

         
   (A)     (B) 

 

Figura 34 – (A) e (B) Imagens obtidas através de MEV da resina Z250 (material controle) 

submetido ao ensaio de tração diametral imediatamente após a fotopolimerização. 

 

 

          
      (A)                  (B) 

 

Figura 35 – (A) e (B) Imagens obtidas através de MEV da resina Z250 acrescida de 

diatomita (material teste) submetido ao ensaio de tração diametral imediatamente após a 

fotopolimerização. 

 
Existe uma relativa paridade entre as imagens obtidas do material controle e do 

material teste quando examinados através do MEV, depois de submetidos ao ensaio de 

tração diametral imediatamente após sua fotopolimerização. (Figuras 34 e 35) Isto pode ser 

ratificado quando da avaliação dos resultados obtidos com o mesmo ensaio realizado 

isoladamente.  



Esta similaridade de aparências pode ser explicada em decorrência da aplicação de 

forças ocorrer no sentido do menor eixo do corpo de prova e, portanto neste caso, imposta a 

carga diretamente sobre a matriz metálica que transmite a força para o compósito, e não 

mais, sobre material e matriz simultaneamente como no teste de compressão. Para ambos 

os materiais o tempo decorrido entre a fotopolimerização e o ensaio mecânico foi mais 

importante que a incorporação ou não de cargas à matriz de partida. 

 No exame das imagens obtidas através do MEV nota-se uma discreta superioridade 

do material teste comprovada pela Figura 35 (B), percebe-se um descolamento mais 

agressivo do material da matriz quando comparado a Figura 34 (B), principalmente  

circunvizinho às áreas de onde partem ou chegam os traços de fratura. 

 

      
                                (A)                           (B) 

 

Figura 36 – (A) e (B) Imagens obtidas através de MEV da resina Z250 (material controle) 

submetido ao ensaio de tração diametral 07 dias após a fotopolimerização. 

 

        
                            (A)                          (B) 

 

Figura 37 – (A) e (B) Imagens obtidas através de MEV da resina Z250 acrescida de 

diatomita (material teste) submetido ao ensaio de tração diametral 07 dias após a 

fotopolimerização. 



Igualmente ao ocorrido nas as imagens do MEV relativas aos testes de tração 

diametral imediatamente após a fotopolimerização, há também semelhança entre o material 

controle e o teste nas imagens referentes aos ensaios realizados depois de completados os 

07 dias de polimerização (Figuras 36 e 37).  

Da mesma forma há também resultados mais positivos no tocante a resistência à 

carga aplicada quando observadas as imagens do material teste e controle. O material 

controle além do traço principal de fratura liberou partes do compósito fraturado (Figura 

36 (B)) que se destacaram da matriz e que na boca, principalmente na interface 

dente/restauração, passam a funcionar como cunhas que tendem a desadaptar o conjunto 

aderido. Nas Figuras 36 e 37 o traço de fratura percorre o anel metálico borda a borda, 

porém, na extremidade observada da Figura 37 (B), não se percebe solução de 

continuidade entre o anel metálico e o material restaurador, diferentemente do visto na 

Figura 36 (B).  

4.3.2.4Análise após a termogravimetria                            

 

         
   (A)              (B) 

 

Figura 38 – (A) Imagem da superfície da resina comercial Z250 (material controle) obtida 

através de MEV com ampliação de 5000x depois de submetida a termogravimetria (TG) e, 

(B) Imagem da superfície da resina comercial Z250 (material controle) obtida através de 

MEV com ampliação de 15000x após ser submetida a termogravimetria (TG). 
 



        
    (A)       (B) 

 

 
          (C) 

 

        
       (D)                 (E) 

 

Figura 39 – (A) Imagem da superfície da resina comercial Z250 acrescida de diatomita 

(material teste) obtida através de MEV com ampliação de 63x depois de submetida a 

termogravimetria (TG); (B) Imagem da superfície da resina comercial Z250 acrescida de 

diatomita (material teste) obtida através de MEV com ampliação de 117x após ser 

submetida a termogravimetria (TG); (C) Imagem da superfície da resina comercial Z250 

acrescida de diatomita (material teste) obtida através de MEV com ampliação de 500x após 

ser submetida a termogravimetria (TG), nota-se o desgarramento das partículas esféricas de 

sílica oriundas da resina comercial; (D) Imagem da superfície da resina comercial Z250 

acrescida de diatomita (material teste) obtida através de MEV com ampliação de 5000x 



após submetida a termogravimetria (TG) e, (E) Imagem da superfície da resina comercial 

Z250 acrescida de diatomita (material teste) obtida através de MEV com ampliação de 

15000x após ser submetida a termogravimetria (TG). 
 

 Pode-se notar com a observação das Figuras 38 e 39 que o calor proveniente da TG 

altera a morfologia superficial tanto do material controle, como do material teste. Apesar 

das temperaturas utilizadas para este teste serem extremamente diferentes (bem mais altas e 

aplicadas em menor intervalo de tempo) das corriqueiramente encontradas na boca dos 

seres humanos, se extrapolarmos estes dados, haja vista a quantidade de vezes que as 

restaurações dentárias são submetidas a alterações de temperatura por dia, pode-se concluir 

que, com o tempo, as superfícies das restaurações tendem a ficar da forma exibida pelas 

figuras acima ou bastante semelhante a elas. 

    Os resultados obtidos através do MEV denotam que o material teste sofreu menor 

degeneração superficial que o controle, (Figuras 38 e 39) e isto, pode dever-se, a baixa 

condutividade térmica e alta resistência à temperatura da diatomita incorporada ao material 

de partida, que exibe ponto de fusão entre 1400 a 1750ºC e/ou a melhor relação química 

existente entre os componentes deste compósito. Tal informação pode não ser totalmente 

verdadeira para a região interna da amostra.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Conclusões 

 
1) Os objetivos pleiteados nesta tese foram plenamente alcançados, uma vez que, 

não só houve a geração de um material odontológico inédito (resina comercial acrescida de 

diatomita), como também este se mostrou superior ao material utilizado como controle 

(resina composta comercial) em todos os testes aplicados. 

 

2)A melhora da resistência mecânica oferecida pelo material teste, nos permite dizer 

que muito provavelmente, testes “in vivo” o habilitarão para ser usado em áreas que 

recebem grandes esforços mastigatórios, e, em decorrência de sua boa trabalhabilidade, 

fornecerá pontos de contato proximais mais facilmente obtidos e mais confiáveis que os 

materiais agora disponíveis no mercado. 

 

3)O emprego da diatomita na elaboração de materiais odontológicos, é sem dúvida, 

um novo filão para o mercado, pois a utilização desta rocha que é encontrada em 

abundância nas bacias nordestinas e não apresenta custo elevado de extração, pode não só 

agregar qualidade aos materiais, como também criar novas frentes de trabalho, sem causar 

danos ecológicos às regiões de origem. 

 

4)Apesar de não terem sido objetos diretos deste trabalho a grande lisura superficial 

e o brilho das amostras teste, vistos a olho nu, chamaram atenção quanto à superioridade 

diante dos corpos de prova controle. 
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