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RESUMO: O objetivo deste estudo foi caracterizar compósitos experimentais com 

diferentes tipos e tamanhos de partículas de carga, através da avaliação 

microestrutural das partículas de carga em Microscopia Eletrônica de Varredura e 

análise de rugosidade, para verificar a viabilidade do feldspato como reforço mecânico 

de compósitos odontológicos. Foram formulados 10 compósitos a base de 

BISGMA/TEGDMA com 70% em peso de carga (C1 - Quartzo 0,5 µm; C2 - Vidro de 

Bário 1 µm / Quartzo 0,5 µm; C3 - Vidro de Bário 1 µm; C4 - Vidro de Bário 0,18 µm; 

C5 - Vidro de Bário 1 µm / 0,18 µm; C6 - Feldspato 2 µm; C7 - Feldspato 1 µm; C8 - 

Feldspato 0,8 µm; C9 - Feldspato 2 µm / 1 µm / 0,8 µm; C10 - Feldspato 1 µm / Quartzo 

0,5 µm). Foram confeccionados 10 espécimes circulares por grupo (Fotoativação - 

LED Bluephase C2, 1000 mW/cm2 por 40s; Polimento - Sistema Soflex). A rugosidad 

e foi analisada em rugosímetro (Surftest SJ 301, Mitutoyo), considerando-se o 

parâmetro rugosidade média (Ra) com superfície de análise de 2 mm e cut-off de 0,25 

mm - 3 leituras por espécime. Os dados de rugosidade foram submetidos ANOVA e 

teste de Tukey (alpha=0,05). Como resultados, verificou-se que a rugosidade dos 

compósitos variou entre 0,26 e 0,31 µm, não havendo diferença significativa entre os 

materiais. Conclui-se que o tamanho de partícula afeta diretamente sua distribuição, 

sendo que partículas menores apresentam tendência de aglomeração; Os diferentes 

tipos e tamanhos de partícula têm não influenciam a rugosidade dos materiais. Neste 

sentido, pode-se considerar o feldspato como uma alternativa viável para reforço 

mecânico de compósitos. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A formulação de compósito resinoso é fator determinante de suas propriedades 

físicas e mecânicas, que em última instância, determinam a durabilidade do compósito 

quando em função na cavidade oral. O conteúdo de partículas, assim como sua forma 
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e distribuição exercem influência bastante significativa nas propriedades mecânicas 

de compósitos resinosos.[1, 2] As partículas de carga são os elementos constituintes 

em maior quantidade nos compósitos odontológicos, variando entre 30 e 70% em 

volume, e entre 50 e 85% em peso, dependendo da indicação do compósito. A 

finalidade da incorporação de carga aos compósitos odontológicos é aumentar 

resistência mecânica (dureza, resistência a fratura, resistência à compressão, 

resistência à tração, módulo de elasticidade, resistência à abrasão), reduzir a 

contração de polimerização da matriz orgânica, reduzir o coeficiente de expansão 

térmica da matriz e a sorção de água, objetivando maior sucesso na aplicação clínica 

dos compósitos.[3-8] Entretanto, o efeito produzido pela incorporação da carga 

depende de vários fatores, como: tipo, forma, tamanho, quantidade e eficiencia do 

agente de união entre a matriz resinosa e as partículas de carga [9]. Neste ponto é 

importante ressaltar que para efeito de reforço, as partículas de carga devem estar 

unidas a matriz, o que usualmente é feito através de um organo silano.  

Muitas propriedades mecânicas se alteram progressivamente a medida que o 

conteúdo de carga aumenta[10-13]. Por exemplo, resistência compressiva, dureza, 

resistência flexural e módulo de elasticidade aumentam quando a fração volumétrica 

da carga aumenta, enquanto que a contração de polimerização, sorção de água e 

coeficiente de expansão térmica do compósito diminuem. Deve-se considerar também 

que determinadas propriedades como a habilidade do compósito em resistir à fadiga 

por contato alcança valores ótimos com niveis mais baixos de carga, sendo que acima 

de determinado volume de carga essa propriedade é prejudicada   

Os requisitos necessários para a utilização de materiais como carga em 

compósitos odontológicos são apresentar alta dureza e inércia química, além de 

índice de refração e opacidade semelhantes ao da estrutura dental (possibilitando 

melhor translucidez e estética). A radiopacidade também é uma característica 

importante para as partículas de carga, uma vez que compósitos radiopacos tem 

maior facilidade de serem monitorados clinicamente através de exame radiográfico. 

Nos compósitos atualmente disponíveis, os principais materiais usados como carga 

são: quartzo, sílica, zircônia/sílica e vidros de bário ou vidros cerâmicos. Sendo que o 

feldspato de potássio (K2O-Al2O3-6SiO2) também apresenta características 

interessantes para aplicação em compósitos odontológicos, como dureza adequada 

(560 KHN), alta resistência química e translucidez (índice de refração entre 1,53 e 

1,55). Resultados preliminares indicam resistência flexural e dureza adequadas para 
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compósitos reforçados com carga da feldspato com diferentes tamanhos de partícula 

(0,3, 0,8 e 3,5 µm).[14] A rugosidade também parece ser determinada pelo 

tipo/tamanho e forma das partículas de carga. 

Existe uma grande dificuldade no entendimento do real papel de cada comp 

onente dos compósitos odontológicos em suas propriedades, uma vez que variação 

em qualquer dos componentes pode resultar em alterações significativas em várias 

propriedades. Neste sentido, cabe ressaltar que a maior parte das pesquisas são 

realizadas com compósitos comercialmente disponíveis, que apresentam composição 

bastante dissimilar tanto no que se refere a matriz resinosa quanto no que se refere 

às partículas de carga. Torna-se portanto, de grande importância para o entendimento 

dos determinantes de cada propriedade isolar fatores dentro da composição dos 

materiais, o que só é possível com a utilização de materiais experimentais em que se 

observe variação apenas no componente em estudo. Os reais efeitos do tipo, tamanho 

e conteúdo de carga somente podem ser verificados se a matriz orgânica/sistema de 

fotoiniciação quando forem iguais.  

 

2. OBJETIVO 

Este estudo tem como objetivo caracterizar compósitos experimentais com 

diferentes tipos e tamanhos de partículas de carga, através da avaliação 

microestrutural das partículas de carga em Microscopia Eletrônica de Varredura e 

análise de rugosidade, para verificar a viabilidade do feldspato como reforço mecânico 

de compósitos odontológicos. 

 

3. METODOLOGIA 

Formulação dos compósitos experimentais: Para o preparo da matriz orgânica dos 

compósitos experimentais foram utilizados os monômeros dimetacrilatos BisGMA 

(BisfenolGlicidil Metacrilato – Sigma Aldrich) e TEGDMA (Trietilenoglicoldimetacrilato 

– Sigma Aldrich), na proporção 6:4. A essa matriz, foi adicionado o sistema de 

fotoiniciação composto pelo fotoiniciador CQ (Canforoquinona – Sigma Aldrich) 

juntamente com o co-iniciador DMAEMA (2-dimetilaminoetil metacrilato – Sigma 

Aldrich) na proporção de 1:2, na concentração de 1%. Além disso, foi adicionado à 

mistura o inibidor BHT (Hidroxi butil tolueno – Sigma Aldrich) na concentração de 0,1% 

para prevenir a polimerização espontânea dos dimetacrilatos e aumentar a vida útil 

dos compósitos experimentais. Em seguida, foram adicionadas partículas de carga na 
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proporção 70% em peso, com a utilização de um misturador de alta potência (Speed 

Mixer), de acordo com a Tabela 3: 

 

TABELA 3 – Tipo e tamanho das partículas de carga adicionadas aos compósitos 
experimentais testados 

 Carga Tamanho Fabricante 

C1 Silica 0,5m Silmikron, HFP The Mineral Engineers 

C2 Vidro de Bário/quartzo 1m / 0,5m GM27884 UF 1,0m, Schott/ Silmikron 

C3 Vidro de Bário 1m GM27884 UF 1,0m, Schott 

C4 Vidro de Bário 0,18m GM27884 NF 180nm, Schott 

C5 Vidro de Bário 1m / 0,18m GM27884 UF 1,0m e NF 180nm, Schott 

C6 Feldspato 2m Microspar 1351-600, HFP The Mineral Engineers 

C7 Feldspato 1 1m Microspar 1351-800, HFP The Mineral Engineers 

C8 Feldspato 0,8 0,8m Microspar 1351-900, HFP The Mineral Engineers 

C9 Feldspato mistura 0.8m /1m /2m Microspar, HFP The Mineral Engineers 

C10 Feldspato/Silica 1m / 0,5m 
Microspar 1351-800/Silmikron, HFP The Mineral 

Engineers 

 
Obs: Para todos os compósitos experimentais foi utilizada a mesma materiz orgânica e a carga foi 
adicionada na proporção 70% em peso. No caso dos compósitos C2,C5 e C1,0 a proporção entre as 
cargas foi 7:3. Para C9, a proporção foi 1:1:1.  

 

Avaliação topográfica em Microscopia Eletrônica de Varredura: Três amostras de 

cada resina experimental foram confeccionadas utilizando matriz metálica circular 

(5,00 mm de diâmetro X 1,00 mm de espessura). Para tanto, uma tira de poliéster foi 

posicionada na base da matriz, sobre a qual foi inserida quantidade de resina 

suficiente para preenchê-la totalmente. Em seguida, a resina foi polimerizada por 5 

segundos utilizando uma unidade fotopolimerizadora de LED (Bluephase, Ivoclar-

Vivadent, Schaan, Liechtenstein) com intensidade de 1,000 mW/cm2. As amostras 

foram então removidas da matriz metálica e imersas em acetona PA (Sigma, St. Louis, 

MO, USA) por 4 dias. Após este período, as amostras foram desidratadas sobre sílica 

gel por 2 horas, montadas em stubs de alumínio com auxílio de fita dupla face de 

carbono e metalizadas com liga de ouro/paládio (120s – 40 mA) em equipamento 

evaporador (SCD 050; Balzers, Schaan, Liechtenstein). Uma vez processadas, as 

amostras foram analisadas em MEV (JEOL-5600 LV, JEOL Ltd., Tokyo, Japan), 

utilizando elétrons secundários e operando em alto vácuo a uma aceleração de 

voltagem de 20KV. 
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Avaliação da rugosidade: Espécimes circulares com 5 mm de diâmetro e 1mm 

espessura (n=10) foram confeccionados em matriz metálica com cada um dos 

compósitos experimentais (Figuras 18,19,20) e fotoativados com o aparelho 

fotoativador LED Bluephase C2 (Ivoclar Vivadent) com intensidade luminosa de 1000 

mW/cm2 por 40s. Após a fotoativação, os espécimes foram removidos da matriz 

metálica e armazenados a 37°C por 24h em ambiente seco e ao abrigo da luz. Após, 

os espécimes foram submetidos ao acabemento e polimento com sistema SofLex (3M 

ESPE) (Figuras 21,22,23,24). Para análise da rugosidade superficial, os espécimes 

foram fixados a uma lamínula de vidro utilizando cera utilidade e levadas 

individualmente ao rugosímetro (Surftest SJ 301, Mitutoyo, Japão) (Figuras 25,26,27). 

Em cada operação de leitura considerada, a rugosidade média (Ra), representada 

pela média aritmética entre os picos e vales registrados, foi avaliada após a respectiva 

agulha do rugosímetro percorrer sobre a superfície em análise, um trecho de 2 mm de 

extensão, com cut-off de 0,25 mm, para maximizar a filtragem da ondulação 

superficial. Foram efetuadas três leituras em posições diferentes no material 

restaurador. Assim, a média das três leituras foi considerada a rugosidade média do 

espécime.  

Análise estatística: Os dados de rugosidade foram submetidos à análise de variância 

1 critério em um delineamento inteiramente casualizado considerando os tipos de 

carga em 10 níveis (tabela 1) e, em seguida, ao teste de Tukey considerando nível de 

significância de 5%. 

 

4. RESULTADOS 

Topografia em Microscopia Eletrônica de Varredura: Nas fotomicrografias de cada 

compósito experimental, com a remoção da camada superficial orgânica, foi possível 

visualizar a distribuição das partículas de carga na matriz resinosa, o formato e o 

tamanho dessas partículas. (Figura 1).  

 

Rugosidade: De acordo com a análise de variância, observa-se que o Tratamento 

“Tipo de carga” não exerceu influência significativa na variável de resposta 

“rugosidade” (p>0,05), o que foi confirmado pelo teste de Tukey, com o qual pode-se 

verificar que não há diferença significativa entre as médias de rugosidade dos 

compósitos experimentais testados (Tabela 2). 
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Figura 1 – C1: partículas de Quartzo, com tamanho aproximado de 0.5 µm com formato irregular e dispersão 
homogênea das partículas de carga na matriz orgânica; C2: partículas de Vidro de Bário/Quartzo, com tamanho 
de 1 µm / 0.5 µm com formato irregular e dispersão homogênea na matriz orgânica; C3: partículas de Vidro de 
Bário, com tamanho de 1 µm com formato irregular e dispersão homogênea;C4: partículas de Vidro de Bário, com 
tamanho de 0,18 µm, a formação dos clusters; C5: partículas de Vidro de Bário, com tamanhos de 1 µm / 0,18 µm, 
com presença de alguns poucos aglomerados; C6: partículas de Feldspato, com tamanho de 2 µm e apresentando 
formato irregular e distribuição homogênea na matriz resinosa; C7: partículas de Feldspato, com tamanho de 1 
µm, formato irregular e bem distribuída na matriz orgânica; C8 partículas de Feldspato, com tamanho de 0,8 µm e 
formato irregular. É possível a visualização nítida de aglomerados das partículas; C9 partículas de Feldspato, com 
tamanhos de 0,8 µm / 1 µm / 2 µm e formato irregular; C10: partículas de Feldspato e Quartzo, com tamanhos de 

1 µm / 0,5 µm, formato irregular e uma distribuição homogênea das partículas na matriz orgânica. 
 
 

TABELA 2 – Resultados de rugosidade (Ra - m), de acordo com teste de Tukey. 

Compósito Carga Rugosidade (µm) 

C1 Silica 0.5 µm 0,26 (0,080) a 

C2 Vidro de Bário 1 µm / Silica 0,5 µm 0,29 (0,036) a 

C3 Vidro de Bário 1 µm 0,27 (0,036) a 

C4 Vidro de Bário 0,18 µm 0,30 (0,065) a 

C5 Vidro de Bário 1 µm / 0,18 µm 0,31 (0,045) a 

C6 Feldspato 2 µm 0,29 (0,060) a 

C7 Feldspato 1 µm 0,26 (0,069) a 

C8 Feldspato 0,8 µm 0,26 (0,060) a 

C9 Feldspato 0,8 µm / 1 µm / 2 µm 0,27 (0,046) a 

C10 Feldspato1 µm / Silica 0,5 µm 0,27 (0,028) a 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os compósitos experimentais utilizados neste estudo apresentam variação 

apenas no tipo e tamanho das partículas de carga, sendo que o conteúdo de carga e 

a composição da matriz orgânica de todos os materiais é igual. Desta forma, qualquer 

variação no comportamento dos materiais pode ser atribuída exclusivamente à 

influência dessas partículas, o que diferencia este estudo dos demais estudos de 

caracterização de compósitos que empregam materiais comercialmente disponíveis 

com composições de matriz e carga completamente dissimilares entre si, impedindo 

que se estabeleça a real influência de cada um dos componentes nas propriedades 

dos compósitos.  

Neste estudo, compósitos experimentais com 70% de carga em peso, contendo 

silica, vidro de bário e feldspato em diferentes tamanhos e combinações foram 

avaliados quanto a morfologia e distribuição das partículas e rugosidade.  

Pela análise qualitativa realizada em Microscopia Eletrônica de Varredura 

(Figura 1) foi possível a visualizar as características topográficas das partículas de 

carga, bem como sua distribuição na matriz orgânica resinosa. Todos os tipos de 

partícula apresentaram padrão morfológico semelhante, com formato irregular, 

entretanto a distrtibuição das particulas variou de acordo com seu tamanho. As 

partículas de quartzo presentes no compósito C1 apresentaram dispersão 

homogênea, assim como as partículas de vidro de bário de 1m (presentes em C2 e 

C3) e feldspato de 2m (presentes em C6). Observou-se uma clara tendência de 

aglomeração e formação de clusters com a redução do tamanho das partículas, tanto 

para as partículas de vidro de bário, quanto para as partículas de feldsptato. Esses 

aglomerados são formados principalmente a partir de partículas menores (0,8m para 

feldspato – presentes em C8 e 0,18m para vidro de bário – presentes em C4) devido 

à alta relação de área de superfície / volume, o que resulta em uma alta reatividade e 

tendência de aglomeração. A título de comparação, a área superficial das partículas 

de feldspato é de 3m2/g para as partículas de 2m, 10m2/g para as partículas de 1m 

e 15m2/g para as partículas de 0,8m. Para as partículas de vidro de bário, a área 

superficial é de 40m2/g para as partículas de 0,18m e 8m2/g para as partículas de 

1m. 

A aglomeração das partículas de carga ocorre devido às ligações de atração 

entre estas. Essas ligações podem ser: (1) Forças de Van der Waals (ligações fracas) 
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e (2) ligações covalentes (ligações fortes). Para a mistura de partículas menores que 

1 μm há uma atuação significativa dessas duas forças, que favorecem a formação de 

aglomerados. Neste contexto, estudos têm mostrado a importância do emprego de 

partículas previamente recobertas com um agente de união, que após serem 

polimerizadas e inseridas dentro da matriz, mostram-se menos propícias à 

aglomeração, levando, consequentemente, a um aumento da fração desta fase na 

composição dos materiais compósitos [15,16].  

Apesar das diferenças observadas no tamanho e distribuição das partículas, 

neste estudo observou-se que o tipo de carga não acarretou em influência significativa 

na rugosidade superficial, e não havendo diferença significativa entre os materiais 

testados. Os valores de rugosidade média (Ra) variaram entre 0,26 e 0,31m.. De 

uma maneira geral, esse resultado não corrobora com outros estudos que apontam 

que as características das partículas de carga são determinantes na rugosidade 

superficial de materiais compósitos [17,18,19]. Os resultados estudo de Marghalani et 

al (2010) [17] mostram que o aumento no tamanho de partícula gera aumento nos 

valores de rugosidade média (Ra). Os compósitos testados no estudo de Marghalani 

apresentam características similares aos compósitos testados no presente estudo, 

apresentando 72%, em peso de partículas irregulares de vidro de bário, com tamanho 

médio variando entre 0,45 e 1,5m e apresentaram valores de Ra variando entre 

0,093 e 0,125m, valores inferiores aos observados neste estudo. Entretanto, verifica-

se que o polimento dos espécimes naquele estudo foi realizado com lixas de SiC de 

granulação #1000 e pastas de óxido de alumínio de granulação de 5 e 1m. Nestas 

condições, existe a possibilidade de se obter um melhor polimento de que quando se 

utiliza um sistema de polimento que é aplicado clinicamente, como é o caso do 

Sistema Soflex, que foi utilizado no presente estudo. Entretanto, a utilização do 

sistema soflex torna a característica de superfície dos compósitos mais próxima do 

que seria obtido na aplicação clínica desses materiais. 

Outro fator importante a se considerar é que, de acordo com Bollen et al [20], o 

valor limite de rugosidade para adesão bacteriana é de 0,2 µm, sendo que valores 

superiores acarretariam em maior acúmulo de placa bacteriana, gerando maior risco 

de cárie e inflamação periodontal. Nesse estudo, os valores de rugosidade foram 

ligeiramente superiores a este limite, o que significa que existe a necessidade de 

melhorar as características de polimento dos compósitos experimentais testados, o 
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que poderia ser obtido incluindo passos extras de polimento com borrachas abrasivas 

e pastas diamantadas. Mesmo assim, cabe salientar que estes valores são 

compatíveis com materiais restauradores comercialmente disponíveis. Em um estudo 

realizado por Correr et al [21], materiais restauradores estéticos apresentaram valores 

de rugosidade entre 0,11 e 0,39 m. 

 Assim, de acordo com os resultados deste estudo, e considerando suas 

limitações, foi possível concluir que o tipo e o tamanho das partículas de carga não 

influenciam na rugosidade dos compósitos experimentais; o feldspato é uma 

alternativa viável para reforço mecânico de compósitos odontológicos; partículas com 

tamanho de 0,18 µm de Vidro de Bário e 0,8 µm de Feldspato tendem a formar 

aglomerados. 
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