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Introdução 

A interface entre polímeros metacrílicos/carga de 
vidro em pó de compósitos dentais influencia nas 
características físicas, químicas e mecânicas dos 
materiais. A compatibilização destas interfaces 
hidrofóbicas e hidrofílicas, respectivamente, é 
realizada pelo processo de silanização, geralmente 
com 3-metacriloxipropil-trimetoxisilano (MEMO) 
hidrolisado¹

,2
. A variedade de métodos e solventes 

descritos na literatura nos motivou a realizar este 
estudo cujo objetivo é avaliar o efeito de diferentes 
solventes  utilizados na silanização de partículas de 
vidro de bário-alumino-silicato (D50=1,0µm) com 4% 
de MEMO hidrolisado.  

Resultados e Discussão 

Os grupos estudados foram: etanol (ET); acetona 

(ACE); hexano (HEX); e carga não silanizada (NS).  

A carga foi caracterizada por análise 

termogravimétrica (TGA), espectroscopia Raman e 

ângulo de contato (AC) empregando água destilada. 

Os compósitos fotoativados formados pelas cargas 

e mistura dos monômeros trietilenoglicol 

dimetacrilato e bisfenol-A-glicidil dimetacrilato, tendo 

butil-hidroxitoluneno, como estabilizante, 

canforoquinona, como iniciador, e N,N-dimetil-4-

aminobenzoato, como co-iniciador, foram 

caracterizados por microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) e absorção de água (Abs) a 37
o
C 

após 7 dias. 

A análise dos espectros de Raman das cargas 

mostram, qualitativamente, a presença de bandas 

características do silano MEMO (1640cm
-1

 (C=C), 

1718 cm
-1

 (C=O). Por sua vez, as curvas de TGA 

mostram (Tabela 1), quantitativamente, duas etapas 

de degradação. A 1
a
 etapa de perda de massa está 

associada à volatilização de resíduos de solvente, 

umidade e moléculas de MEMO não ligadas à 

carga. A 2
a
 etapa apresenta a degradação das 

moléculas de MEMO (na forma de oligômeros) 

ligadas à superfície da carga.  

Através das medidas de AC todas as amostras 

silanizadas apresentam-se super hidrofóbicas, 

sendo que a silanização realizada com hexano e 

etanol gerou superfícies mais hidrofóbicas e com 

acetona gerou-se superfícies menos hidrofóbicas. 

Na carga não tratada (NS) não foi possível medir 

AC devido ao seu elevado caráter hidrofílico.  

Abs foi significativa superior para o compósito 

preparado com a carga não silanizada (hidrofílica) 

quando comparado às cargas silanizadas 

(hidrofóbicas). Concordando com os dados de 

hidrofobicidade das medidas de AC. 

Através das imagens de MEV dos compósitos 

lixados, observa-se para ET, ACE e HEX 

distribuição homogênea das partículas de carga 

recobertas pela matriz polimérica. No entanto, para 

NS observa-se desprendimento das partículas de 

carga e exposição de grãos de carga. 

 

Tabela 1: Resultados de TGA, ângulo de contato 

e absorção de água. 

Perda de massa, % 

Amostra 1
 a
 2

 a
 AC 

(n=4) 
Abs 
(n=3) 

ET 1,12 3,83 158,2±4,0
a
 21,3±1,2

a
 

ACE 1,33 4,17 147,9±3,6
b
 21,5±1,3

a
 

HEX 1,34 3,25 163,6±3,5
a
 20,8±2,3

a
 

NS - - hidrofílico 35,1±2,5
b
 

Onde 1
a
 = 25 a 300

o
C; 2

a
 = 300 a 700

o
C. Letras diferentes indicam 

diferença estatística (p<0,05, Tukey Test). 

Conclusões 

Todos os solventes testados promoveram 

adequada silanização. Todavia, a natureza do 

solvente influencia as características hidrofóbicas 

das cargas, mas não afeta a capacidade dos 

compósitos preparados com cargas silanizadas em 

absorverem água. 
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