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1-RESUMO 

Materiais cerâmicos e bioativos como o Biosilicato tem sido a classe de materiais 

mais estudada, devido as suas notáveis características de interação com tecidos 

vivos, o que aponta para um potencial promissor e fornece diretrizes para o emprego 

do mesmo no favorecimento de processos regenerativos ósseos. Porém algumas 

características físicas do material devem ser levadas em consideração, dentre as 

quais a bioatividade se mostra de grande importância, pois defini a interação do 

material com o tecido vivo. Por esse motivo o presente trabalho apresenta a 

funcionalização do Biosilicato pelo processo sol-gel hidrolítico, com o alcóxido 3-

(trimetoxisilil)propil metacrilato (MPTS) visando melhorar as propriedades físicas do 

mesmo, como adesão e resistência. 

2-INTRODUÇÃO 

O Biosilicato é uma vitrocerâmica particulada altamente bioativa que foi 

desenvolvida através de uma longa evolução na área dos materiais bioativos, 

apresentando propriedades mecânicas distintas dos biovidros comuns, por exemplo 

apresenta cristalinidade próxima a 100%, elevado índice de bioatividade e seu 

módulo de elasticidade é mais próximo ao do osso cortical [1]. Devido a suas 

características especiais o Biosilicato é alvo de diferentes frentes de pesquisa, 

desde a sua aplicação para a manutenção da saúde bucal, até aos procedimentos 

cirúrgicos destinados à reconstituição da cadeia ossicular, além de ser relevante 

salientar que se trata de um material genuinamente nacional [2]. O processo sol-gel 

tem se destacado devido às inúmeras vantagens, tais como, simples rota de 

preparo, temperaturas de síntese relativamente baixas, baixo custo (devido ao baixo 

consumo energético), entre outros [3,4]. A rota hidrolítica é baseada na hidrólise de 

alcóxidos metálicos ou semi-metálicos, onde normalmente os alcóxidos de silício se 

mostram bastante estáveis diante a hidrólise.  

3-OBJETIVO 

O presente trabalho tem como objetivo a funcionalização do Biosilicato pelo 

processo sol-gel, buscando melhorar as propriedades físicas e químicas, obtendo 

um material com melhores propriedades no uso como carga para materiais com 

aplicações em restaurações odontológicas. Além dos objetivos específicos, tais 

como, o estudo do tipo de tratamento, químico e físico do Biosilicato, a 

funcionalização com o alcóxido 3-(trimetoxisilil)propil metacrilato (MPTS), a 



caracterização através das técnicas de espectroscopia na região do infravermelho, 

análises térmicas, difração de raios X.  

4-METODOLOGIA 

O Biosilicato foi tratado com o ácido HCl e base NaOH separadamente, com o intuito 

de ativação da superfície, verificando qual seria mais eficaz. A funcionalização do 

Biosilicato foi realizada através do processo sol-gel, que consiste basicamente em 

colocar em contato o Biosilicato tratado com uma solução do alcóxido sob agitação 

constante. A funcionalização ocorreu com a adição de Biosilicato, álcool etílico, água 

destilada e 3-(trimetoxisilil)propil metacrilato em um balão de fundo redondo, que foi 

conectado a um condensador de bolas ligado a um banho termostático com 

circulação de água. Os equipamentos utilizados para a síntese foram o agitador 

magnético, banho refrigeração, centrifuga e estufa (para secagem do material). 

5-DESENVOLVIMENTO 

Síntese 1: Foi adicionado em um balão de 50 mL, 50 mg de Biosilicato (sem prévio 

tratamento), 12 mL de álcool etílico e 2 mL de água destilada sob agitação por 5 

min, após esse tempo adicionados 0,5 mL do alcóxido 3-(trimetoxisilil)propil 

metacrilato, o balão foi conectado a um condensador de bolas ligado a um banho de 

refrigeração com circulação de água durante 24 h à 80°C. A amostra foi 

centrifugada, lavada e seca em estufa à 60°C.  

Síntese 2: 50 mg de Biosilicato foram previamente tratado com 10 mL de uma 

solução de ácido clorídrico (HCl) 0,1 mol/L, e então realizada a funcionalização da 

amostra pelo mesmo procedimento da Síntese 1. 

Síntese 3: 50 mg de Biosilicato foram previamente tratado com 10 mL de uma 

solução de hidróxido de sódio (NaOH) 0,1 mol/L, e então realizada a funcionalização 

da amostra pelo mesmo procedimento da Síntese 1. 

Caracterizações: Espectroscopia vibracional na região do infravermelho (FTIR) e 

difração de raios X . 

6-RESULTADOS PRELIMINARES 

A figura 1 a e b mostram os espectros vibracionais do Biosilicato sem prévio 

tratamento, tratado com HCl e NaOH e após sofrerem funcionalização com o 

alcóxido MPTS, respectivamente. 
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Figura 1: Espectro vibracional do biosilicato, a) sem tratamento, tratado com HCl e 

funcionalizado e b) sem tratamento, tratado com NaOH e funcionalizado. 

A mudança em regiões específicas do espectro vibracional indica que o biosilicato foi 

funcionalizado pelo alcóxido, sem perder suas características iniciais, o que também pode 

ser observado no difratograma de raio X. 

7-FONTES CONSULTADAS 

[1] Siqueira, Renato Luiz and Zanotto, Edgar Dutra, Biosilicato®:histórico de uma 

vitrocerâmica brasileira de elevada bioatividade. Quím. Nova, vol.34 (2011), p.1231-

1241.  

[2] Peitl, O. F.; Zanotto, E. D.; Serbena, F. C.; Hench, L. L.; Compositional  and 

microstructural desing of highly bioactive P2O5-Na2O-CaO-SiO2 glass-ceramics.  

[3] Siqueira, R. L.; Zanotto, E. D.; Peitl, O. F.; Processamento sol-gel de pós 

bioativos vítreos e cristalinos. Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da 

Universidade Federal de São Carlos, 2010.  

[4] Nassar, E. J.; Massaddeq, Y.; Ribeiro, S. J. L.; Influência da catálise ácida e 

básica na preparação da sílica funcionalizada pelo método sol-gel. Quím. Nova 25 

(2002), p.27-31. 

 


