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1. RESUMO

Partículas  esféricas  do  Cimento  Ionômero  de  Vidro  foram  sintetizadas  pelo

processo de Pirólise de Aerossol e em seguida sua superfície foi modificada pela

funcionalização de três alcóxidos diferentes. Em seguida, as propriedades estruturais

e  morfológicas  dos  ionômeros  de  vidro  funcionalizados  foram  comparadas  ao

material  comercial  (3M  Vitremer).Para  a  elucidação  estrutural  e  morfológica  dos

materiais, as amostras foram analisadas por difratometria de raios X e microscopia

eletrônica de varredura e espectroscopia de absorção na região do infravermelho.

2.  INTRODUÇÃO

O cimento de ionômero de vidro foi desenvolvido por Wilson e Kent nos anos70 como

uma evolução dos cimentos de silicato e policarboxilato  de zinco,  associando as

características positivas dos dois materiais. As principaiscaracterísticas do cimento

de ionômero de vidro são: adesividade àestrutura dental (maior em esmalte) pela

reação  de  quelação  ao  cálcio,  liberação  de  íons  flúor  (maior  no  período  de

geleificação)  contribuindo  para  o  controle  da  cárie  dentáriae  remineralização  do

esmalte, capacidade de se recarregar através de outras fontes de flúor, coeficiente

de expansão térmico semelhante ao dente e biocompatibilidade [1].

3.  OBJETIVO

O objetivo deste trabalho se concentrou na síntese e caracterização de partículas

esféricas  do  Cimento  de  Ionômero  de  Vidro  a  partir  do  processo  de  Pirólise  de

Aerossol funcionalizado com três diferentes alcóxidos, sendo eles: o (3-cloropropil)

trimetoxilano; o (3-Trimetoxissilil) Propilmetacrilato e o (3-aminopropil) trietoxilano. 

4.  METODOLOGIA

A  metodologia  usada  para  a  realização  da  síntese  foi  o  Pirólise  de

Aerossol.Esteprocesso destaca-se como um dos mais vantajosos pela pureza, já que

cada  gota  do  aerossol  pode  ser  vista  como  um  micro  reator  homogêneo  com

amesma composição  química  da  solução  inicial  e  pela  rapidez,  uma  vez  que  o

processo de evaporação do solvente leva apenas alguns segundos. Sua principal

vantagem é a facilidade de manipulação, disponibilidade de sais metálicos solúveis

em água e o relativo baixo custo. Além disso, o processo permite a obtenção de

materiais em dimensões nano e micrométricas apresentando grãos esféricos.



5.  DESENVOLVIMENTO

Os reagentesAlCl
3
,  AlPO

4
,  CaF

2
,  AlF

3
,  n-propanol  e  tetraetilortosilicato  foram

homogeneizado em  solução aquosa  ácida e  em  seguida  submetidos ao processo.

As temperaturas dos fornos de secagem e de decomposição foram de 110 e

900°C,  respectivamente.  Os  materiais  foram  recolhidos  utilizando  um  filtro

eletrostático a 8 kV.A funcionalização da superfície das partículas foi feita a partir da

dispersão  das  mesmas  em  uma  solução  de  tolueno  contendo  os  alcóxicos

funcionalizantes. A reação foi mantida em agitação durante 4 horas e em seguida o

material  foi  centrifugado,  lavado  3  vezes  com  tolueno,  isopropanol  e  etanol  e

posteriormente  seco  à  60°C.  As  propriedades  estruturais  e  morfológicas  das

amostras foram comparadas com a do cimento de ionômero de vidro comercial (3M

Vitremer).

6.  RESULTADOS PRELIMINARES

A figura 1 apresenta as micrografias eletrônicas de varredura (MEV), da amostra

sintetizada e da comercial além dos difratogramas de raios X dos cimentoionômero

de vidro.  Pode-se observar  que a amostra  sintetizada neste  trabalho apresentou

partículas mais homogêneas com morfologia esférica com diâmetro entre 50 nm a

2µm  enquanto  que  a  amostra  comercial  apresentou  irregulares  de  diferentes

tamanhos. Esta irregularidade na morfologia pode acarretar no mau empacotamento

das  partículas  provocando  assim,  infiltrações  nas  restaurações.  Além  disso,  os

difratogramas  de  raios  X  tanto  do  material  comercialmente  utilizado  quanto  da

amostra obtida neste trabalho. Pode-se observar um perfil  amorfo para ambas as

amostras, contudo, a amostra sintetizada apresentou picos característicos da fase

ortorrômbica da mulita
(Al4.64Si1.36O9.68) obedecendo o padrão JCPDS # 79-1453.

Figura  1.  Micrografias  MEV  da  amostra  preparada  (esquerda)  e  da  amostra

comercial  (centro)  e  difratogramas  de  raios  X  das  amostras  decimento

ionômero de vidro (direita).



A  figura  2  apresenta  os  espectros  de  absorção  na  região  do

infravermelho (FTIR)  das amostras  funcionalizadas.  Pode-se observar  que

todas as amostras apresentaram modos vibracionais que estão relacionados

à matriz de ionômero de vidro em 465, 576, 735, 860, 965 e 1041 cm -1. Além

disso, vibrações originárias da absorção de moléculas de água na região de

1635  e  3500  cm-1 também  foram  observadas,  indicando  a  presença  de

grupos –OH na superfície do material. Contudo, em virtude do processo de

funcionalização, observou-se uma diminuição relativa dessas bandas além do

surgimento de bandas em 2917 e 2840 cm-1que são atribuídas às vibrações

assimétricas e simétricas do grupo CH. Bandas em entre 1340 e 1570 cm-1

também  foram  observadas  para  as  amostras  funcionalizadas  e  estão

relacionadas  as  ligação  de  C=O,  e  N-H.  Estas  observações  confirmama

funcionalização dos alcóxidos na superfície dos ionômeros [2]. 

Figura 2: Espectros de infravermelho (FTIR) das amostras: a) ionômero não

funcionalizado,  b)  ionômero  funcionalizado  com  (3-Trimetoxissilil)

propilmetacrilato, c) ionômero funcionalizado com(3-aminopropil) trietoxilano

e d) ionômero funcionalizado com (3-cloropropil) trimetoxilano.
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