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Resumo: Os sistemas adesivos têm como função estabelecer a união entre os materiais 

restauradores e tecidos dentários sendo, portanto, de fundamental importância, pois uma 

eventual falha na interface adesiva é capaz de reduzir a vida útil de uma restauração 

dentária. A perda de adesão que compromete a viabilidade da restauração é causada 

pela diminuição das propriedades mecânicas e pela ação degradativa das 

metaloproteinases (MMP) sobre fibras colágenas que formam o arcabouço desta união. 

Nesta perspectiva, o objetivo principal deste trabalho foi analisar os efeitos da adição de 

nanopartículas de argila sobre as propriedades mecânicas a partir da matriz de sistemas 

adesivos. A qualidade da dispersão das argilas na matriz polimérica depende tanto da 

quantidade de modificador quanto da concentração da argila na matriz. A comparação 

das argilas Viscogel B8 e Dellite 67G permitiu determinar que a segunda delas 

apresentou uma melhor dispersão no sistema adesivo. 
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Abstract: The adhesive systems have as function to establish the union between 

restorative materials and dental tissues and, therefore, of fundamental importance, 

because a possible failure in the adhesive interface is able to reduce the useful life of a 

dental restoration. The loss of adhesion that compromises the viability of the restoration 

is caused by the decrease of the mechanical properties and by the degradation of the 

metalloproteinases (MMP) on collagen fibers that form the framework of this union. In 

this perspective, the main objective of this work was to analyze the effects of the addition 

of clay nanoparticles on the mechanical properties from the matrix of adhesive systems. 

The quality of the dispersion of the clays in the polymer matrix depends on both the 

amount of modifier and the concentration of the clay in the matrix. Comparison of the 

Viscogel B8 and Dellite 67G clays allowed us to determine that the second one showed 

better dispersion in the adhesive system. 
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1. Introdução 

 

Previamente ao advento dos sistemas adesivos, a odontologia restauradora sofria com 

incapacidade de união entre dente e restauração, ocasionando uma alta incidência de 

infiltração, fraturas marginais e recidivas de cárie. Uma grande evolução no campo de 

restaurações odontológicas deu-se a partir da técnica de condicionamento ácido do 

esmalte idealizada por Buonocore em 1955, que garantiu uma maior durabilidade dos 

procedimentos restauradores e culminou com a implementação das atuais técnicas 

adesivas [1].  

Tendo em vista a importância desses sistemas adesivos na união entre os materiais 

restauradores e os tecidos dentários, uma vez que sua perda compromete a vida útil da 

restauração, nanocompósitos utilizando partículas de argila têm sido fonte de interesse 

nos últimos anos devido às significativas mudanças promovidas por pequenos 

incrementos da mesma e sua facilidade de modificação destas cargas possibilitando assim 

variadas aplicações que incluem seu uso em matrizes poliméricas visando à melhoria de 

propriedades mecânicas do sistema.  

Sob este aspecto, o uso destas cargas apresenta um valioso potencial para o 

desenvolvimento de materiais na área odontológica, devido à sua capacidade de reforço 

mecânico já comprovada sobre as matrizes dos adesivos odontológicos [2]. 

2. Parte Experimental 

 

O estudo objetivou caracterizar os adesivos contendo apenas nanopartículas, a fim 

de determinar qual das cargas e em que concentração nas condições de misturas foi capaz 

de obter um sistema de matriz/argila com adequada dispersão e resultados de conversão 

satisfatórios. Para tal, foram avaliadas as concentrações de 0,2%, 0,5%, 1,0% e 1,5% 

m/m de ambas as argilas (Dellite 67G e Viscogel B8). As cargas foram misturadas à 

matriz utilizada por meio de um dispersor de alta pressão de sistema fechado (Ultra 

Turrax Ika Tube Drive ST-20) seguindo a seguinte metodologia: inicialmente as argilas 

de cada grupo foram misturadas ao solvente (etanol) e, para obter seu inchamento, as 

mesmas permaneceram sob agitação em sistema fechado por 24 h. 

 Após esta etapa a matriz polimérica foi adicionada a esta dispersão de 

argila/solvente, sem a adição da canforoquinona, sendo realizado um ciclo de mistura de 

30 minutos a 6000 rpm, utilizando a temperatura ambiente controlada durante o processo 

de mistura em 21oC. Findo o processo de mistura, foi adicionada a canforoquinona e 

procedeu-se uma nova mistura durante 3 minutos a 3000 rpm, em um ambiente de luz 

controlada. O uso de sistema fechado durante todo o processo visou impedir a 

evaporação do solvente.  

Os sistemas adesivos contendo as diferentes argilas foram caracterizados quanto à 

dispersão destas partículas por difração de raios X na forma de pó (argilas) ou filmes 
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(sistemas adesivos). As análises foram realizadas em um Difratômetro de raios X, 

operado a 40 kV e 30 mA, 0,05°/s, em temperatura ambiente e no intervalo de análise de 

2θ = 2° até 2θ = 60°. Já em relação ao seu grau de conversão por FTIR procedeu-se em 

espectrômetro de FTIR com um elemento de refletância total atenuada acoplado – ATR.  

 

3. Resultados e Discussão 

 

3.1. Difração de raios X 

Nas análises de difração de raios X, observou-se que os difratogramas da argila 

Dellite 67G apresenta seu pico d(001) mais estreito e com intensidade superior ao da 

Viscogel B8. Este perfil denota a maior periodicidade com que as distâncias interplanares 

se repetiram indicando que há uma maior homogeneidade de intercalação deste 

modificador nesta argila em relação à Viscogel B8. Nos grupos contendo 1,0% da Dellite 

67G e 0,5% de ambas as argilas, observa-se o deslocamento desse pico em direção a 

menores ângulos (Figura 1), indicando assim, o aumento da distância interlamelar devido 

à intercalação destes sistemas. 

 
Figura 1. Expansão da área de 2-8º dos difratogramas dos sistemas adesivos 

contendo as argilas avaliadas 

 

3.2. Grau de conversão dos sistemas 

Com base nos resultados pôde-se estabelecer que o grau de conversão dos materiais 

avaliados se encontra entre 65% e 74% (Tabela 1), faixa considerada normal para esse 

tipo de material. Além disso, observa-se que com incrementos de até 1,0% de carga não 

ocorreu redução significativa de conversão destes materiais. Todavia, para o grupo 

contendo 1,5% houve uma queda significativa deste índice. 
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Tabela 1 - Grau de conversão dos sistemas adesivos contendo as argilas Dellite 67G e 

Viscogel B8 

 
 Dessa forma, algumas nanopartículas que atuam de forma fotocatalítica ou estruturas 

que apresentem índices de refração mais próximos aos da matriz podem apresentar-se nos 

sistemas adesivos em maiores concentrações sem comprometer sua conversão[3] ou até 

mesmo podem atuar de forma a elevar esse índice [4]. Sob esta perspectiva possivelmente 

a presença das argilas em sistemas aglomerados gera um aumento do processo de 

refração da luz entre as lamelas de argila, tendo como consequência uma maior perda da 

intensidade luminosa. 
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