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RESUMO
DIAS, H. B. Síntese e caracterização de nanopartículas de ZnO e TiO2 dopadas com Ag
para aplicação em materiais dentários. 121p. Dissertação (Mestrado) – Escola de
Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2014.
Resinas compostas comumente utilizadas em restaurações, anteriores e posteriores,
resultam em maior acúmulo de biofilme bacteriano do que outros materiais restauradores, o
que contribui para a formação de cáries secundárias e levam à falha das restaurações. Métodos
para inibir a formação do biofilme sobre materiais restauradores dentais vêm sendo estudados
há décadas e a inserção de nanopartículas (NPs) representa o que há de mais avançado nos
estudos de formulação de materiais dentários antibacterianos. A literatura recente relata que
resinas compostas contendo NPs de óxidos metálicos, tais como óxido de zinco (ZnO) e
dióxido de titânio (TiO2), têm demonstrado capacidade antibacteriana, contribuindo para o
controle do biofilme oral cariogênico. Por outro lado, a inserção dessas NPs pode alterar a cor
e as propriedades mecânicas para níveis clínicos inaceitáveis e até mesmo dificultar o
processo de fotopolimerização, se inseridas em grandes quantidades. Uma vez que o efeito
antibacteriano e as propriedades de resinas compostas modificadas com NPs de óxidos de
metais não foram amplamente estudados, esse estudo visou a compreensão destes aspectos, a
partir da síntese e caracterização de nanopartículas de ZnO e TiO2 dopados ou não com Ag,
inclusão em uma resina composta comercial e análise de propriedades físicas, mecânicas e
biológicas do compósito modificado. As sínteses foram realizadas por diversas rotas
químicas, resultando em NPs de TiO2 de alta área superficial e NPs de ZnO com morfologia
tridimensional, incluindo nanoplates e nanorods que formam estruturas em formato de flores.
A modificação da resina composta com NPs de TiO2.Ag alterou drasticamente a resistência à
compressão do material, enquanto a adição de NPs de ZnO.Ag manteve a resistência em
valores muito próximos ao da resina não modificada. A cor da resina composta sofreu grande
alteração quando imergida em solução de café, especialmente após a adição de NPs de
ZnO.Ag. A atividade antibacteriana, contra Streptococcus mutans da resina modificada foi
considerada significativa, principalmente após a adição de 1 e 2% de NPs de TiO2. A análise
dessas propriedades foi importante para o avanço das pesquisas que visam o desenvolvimento
de uma resina composta antibacteriana que proporcione estética e propriedades mecânicas
adequadas para a confecção de restaurações.

Palavras – chave: óxido de zinco, dióxido de titânio produtos com ação antimicrobiana, resina
composta, nanotecnologia.

ABSTRACT
DIAS, H. B. Synthesis and characterization of Ag doped ZnO and TiO2 nanoparticles for
use in dental materials. 121p. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos,
Universidade de São Paulo, São Carlos, 2014.
Composite resins used in restorations, anterior and posterior, resulting in greater
accumulation of bacterial biofilm than other restorative materials, which contributes to the
formation of secondary caries and lead to failure of restorations. Methods for inhibiting
biofilm formation on dental restorative materials have been studied for decades and the
insertion of nanoparticles (NPs) represents the most advanced in formulation studies of
antibacterial dental materials. Recent literature reports that composites containing
nanoparticles of metal oxides such as zinc oxide (ZnO) and titanium dioxide (TiO2) have
demonstrated antibacterial ability, contributing to the control of oral cariogenic biofilms. On
the other hand, NPS inclusion can change the color for unacceptable clinical levels and even
hinder the polymerization process, if they are entered as large amounts. Since the antibacterial
effect of composite resins modified with nanoparticles of metal oxides has not been widely
studied, this study aimed at understanding these aspects, from the synthesis and
characterization of nanoparticles of Ag doped and undoped ZnO and TiO2 NPs, inclusion in a
composite business and examining their physical, mechanical and biological properties. The
synthesis resulted in high surface area TiO2 NPs and three-dimensional ZnO NPs, including
nanoplates and nanorods assembled flowers. The modification of the composite with TiO2.Ag
NPs changed dramatically the compressive strength of the material, while adding ZnO.Ag
NPs maintained compressive strength similar to the unmodified resin. The compostie color
stability changed greatly when immersed in a coffee solution, especially after inclusion of
ZnO.Ag NPs. The antibacterial activity, against S. mutans, of modified resin was considered
significant, especially after addition of 1 and 2% TiO2 NPs. The analysis of these properties is
important for the advancement of research aimed at developing an antibacterial composite
that provides aesthetic and mechanical properties suitable for dental restorations.
Key-words: zinc oxide, titanium dioxide, products with antimicrobial action, composite resin,
nanotechnology.
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1.

INTRODUÇÃO
Materiais compósitos podem ser definidos como um composto de dois ou mais

materiais diferentes com propriedades que são superiores ou intermediárias àquelas dos
constituintes individualmente. Resinas compostas são compósitos que contém como
constituintes principais uma matriz polimérica e partículas inorgânicas de carga, além de um
agente de ligação que promove a ligação entre as partículas de carga e a matriz resinosa, um
agente iniciador necessário para a polimerização e inibidor da mesma reação (ANUSAVICE,
1996; FERRACANE, 2011).
Quanto à formulação de resinas compostas, a mais recente inovação refere-se ao
desenvolvimento de compósitos nanoparticulados, contendo apenas partículas em nanoescala,
além de compósitos microhíbridos que incluem nanopartículas em sua composição e têm sido
chamados de nanohíbridos. Dessa forma, resinas compostas nanoparticuladas e nanohíbridas
representam o estágio mais avançado em termos de composição de partículas desses materiais
(FERRACANE, 2011).
Nanopartículas são unidades moleculares tipicamente definidas como tendo
diâmetros compreendidos entre 0,1 e 100 nm, tendo seu uso disseminado na formulação de
resinas compostas, por propiciarem melhor resistência e estética após confecção de
restaurações, quando comparadas às resinas convencionais híbridas e microparticuladas.
Resinas compostas nanoparticuladas são compostas por partículas de carga entre 20 e 75
nanômetros. Nessas, as partículas se distribuem adequadamente dentro do compósito dental,
permitindo assim melhora na viscosidade do material. Além disso, essas resinas mostram
melhor dureza e resistência à abrasão. As propriedades reológicas favoráveis desses materiais
facilitam a manipulação e inserção no preparo cavitário a ser restaurado. Resinas compostas
nanoparticuladas se mostram mais resistentes e com menor contração de polimerização,
mantendo a baixa viscosidade. Proporcionam, também, maior lisura superficial após
acabamento e polimento, quando comparadas às antecessoras e esse aspecto aliado à sua
elevada resistência mecânica, tem influenciado na sua utilização clínica, tanto em dentes
posteriores quanto em anteriores (CONCEIÇÃO, 2007; KLAPDOHR, 2005; SAUNDERS,
2009).
Apesar das excelentes propriedades e vantagens em utilizar resinas compostas
nanoparticuladas, elas não possuem agentes antibacterianos e não demonstram atividade
antibacteriana, isso porque seus componentes têm pouco ou nenhum efeito antibacteriano.
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(CHEN, 2012). Comparando-se com outros materiais restauradores e tecidos dentários duros,
a resina composta proporciona maior acúmulo de placa bacteriana, o que resulta em maior
prevalência de cáries secundárias ao redor de restaurações confeccionadas com esse material.
Um dos métodos para prevenir lesões cariosas ao redor das restaurações é o uso de materiais
resistentes ao acúmulo bacteriano. Dessa forma, estudos recentes têm focado na atividade
antibacteriana desses materiais, a fim de minimizar o risco do aparecimento de lesões cariosas
secundárias. (CHEN, 2012; HOJATI et al., 2013).
Dentre os agentes utilizados para promover ação antibacteriana em resinas
compostas, nanopartículas metálicas ganharam interesse significativo ao longo dos anos,
devido as notáveis propriedades antimicrobianas. O excelente efeito antibacteriano destes
agentes contendo nanopartículas é atribuído, principalmente, à grande área de superfície das
nanopartículas, permitindo maior presença de átomos na superfície, o que proporciona o
máximo contato das partículas com o meio. Além disso, o pequeno tamanho dessas partículas
facilita a penetração por meio das membranas celulares, alterando processos intracelulares
que resultam em maiores reatividade e atividade antimicrobiana (MELO et al., 2013).
Nos últimos anos, pesquisas têm sido focadas na modificação de partículas de carga
para se obter resinas compostas com propriedades antibacterianas. Partículas inorgânicas,
como a prata (por exemplo, íon prata e nanopartículas de prata) são agentes antibacterianos de
amplo espectro e seu mecanismo antibacteriano está associado com a sua interação com o
grupo tiol de compostos de células bacterianas.
Com potencial antibacteriano, o ZnO além de possuir excelentes propriedades físicas
e químicas, exibe, provavelmente, a maior variedade de diferentes nanomorfologias. A
atividade antibacteriana de nanopartículas de ZnO é dependente do seu tamanho, mostrando
efeito antibacteriano em bactérias gram-positivas e negativas (RAGHUPATHI, 2011; SAHU
et al., 2013).
Outro material extremamente estudado e considerado agente antibacteriano é o TiO2,
um fotocalisador que ocorre, principalmente, como dois importantes polimorfos: a fase rutilo
estável e a anatase metaestável. Estas estruturas exibem propriedades diferentes e,
consequentemente, diferentes performances fotocatalíticas. Com a diminuição do tamanho das
partículas, especialmente menores que 50 nm, elas apresentam atividades fotoinduzidas,
liberando energia e formando radicais livres e que atuam como agentes bacterianos e virais
(CUI et al., 2012; FU; VARY; LIN, 2005).
Embora a incorporação de nanopartículas de metais e óxidos metálicos em
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compósitos dentais proporcione atividade antibacteriana, como demonstrado em alguns
estudos, podem afetar adversamente as propriedades mecânicas desses materiais. Outra
desvantagem pode ser a pobre estabilidade de cor obtida em materiais contendo
nanopartículas metálicas, tornando essa propriedade provavelmente clinicamente inaceitável
em se tratando de materiais estéticos.
Observa-se que, apesar dos estudos atuais abordarem a capacidade antibacteriana de
resinas compostas e outros materiais dentários contendo nanopartículas, suas propriedades
físicas e mecânicas não foram amplamente estudadas, bem como a inserção de híbridos como
ZnO.Ag e TiO2.Ag, uma vez que as propriedades como efeitos fotocatalítico e antibacteriano
de híbridos, devem ser diferente daquelas exibidas por cada material isoladamente.
Na busca da resolução dessas questões e do avanço do conhecimento científico da
ciência de materiais dentários, o estudo desta dissertação visou a síntese e caracterização de
nanopartículas de ZnO e TiO2 dopados ou não com prata, sua inserção em uma resina
composta comercial e análise de propriedades físicas, mecânicas e biológicas da nova resina
modificada, com o intuito de se obter um compósito que demonstre capacidade antibacteriana
e que mantenha suas propriedades mecânicas e ópticas originais.
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2.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1.

Nanotecnologia e nanomateriais
O termo nanotecnologia é definido como o estudo, caracterização, produção e

aplicação de estruturas e sistemas significativos em uma escala conhecida como nano (1 nm =
10-9 m), onde as dimensões não excedam 100 nm, pelo menos em uma dimensão. Assim,
nanopartículas (NPs) são definidas como compostos formados por átomos ou moléculas que
apresentam um tamanho entre 1 a 100 nm. A nanotecnologia é hoje um dos principais focos
das atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação em todos os países industrializados
(CASANOVA, 2010; ZOCCAL, 2010; POOLE, 2003).
Essa área de estudo é designada como sendo uma ciência de caráter multidisciplinar,
resultante da convergência de estudos e pesquisas nas mais diversas áreas do conhecimento,
tais como química, física, biologia, ciência de materiais, medicina, engenharias e computação.
Os estudos dessa área compreendem a capacidade de medir, manusear e organizar a matéria
em nanoescala, visando aplicações em praticamente todos os setores industriais e de serviços
(ZOCCAL, 2010).
A redução do tamanho de partículas da escala micrométrica para nanométrica pode
resultar em alterações drásticas em suas propriedades. Por exemplo, a dureza, a área de
superfície, reatividade química, atividade biológica e óptica podem ser alteradas (ALLAKER,
2010).
Dentre as diversas aplicações de nanopartículas, está incluído o desenvolvimento de
compósitos nanoparticulados, além de compósitos microhíbridos que incluem nanopartículas
em sua composição e são chamados de nanohíbridos. O desenvolvimento dessas novas
formulações de resinas compostas evoluiu constantemente nos últimos anos, levando as
formulaçao de materiais com melhores propriedades físicas e mecânicas do que seus
antecessores (FERRACANE, 2011).
Além de serem utilizadas como partículas de carga e agente de reforço na formulação
de nanocompósitos, mais recentemente nanopartículas têm sido empregadas na elaboração de
novos materiais dentários para promover ação antibacteriana. Destacam-se nanopartículas
metálicas (por exemplo, a prata) e de óxidos metálicos (por exemplo, o óxido de zinco e
dióxido de titânio), que ganharam interesse significativo ao longo dos anos, devido às
notáveis propriedades antimicrobianas (CHEN, 2012; MELO et al., 2013).
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2.2.

Dióxido de Titânio (TiO2) e sua capacidade antibacteriana
O dióxido de titânio, também conhecido como óxido de titânio, é um material

semicondutor com reconhecida capacidade fotocatalítica, que tem atraído considerável
interesse nas últimas três décadas por sua aplicabilidade nas mais diversas áreas, incluindo a
medicina e odontologia (DORIAN, 2011).
Dióxido de titânio é encontrado em várias formas cristalinas, sendo as mais conhecidas
o rutilo, anatase e brokita. O band gap do TiO2 é 3,2 eV para a fase anatase e 3,0 eV para a
fase rutilo. A fase rutilo é a mais estável termodinamicamente em altas temperaturas.
Enquanto isso, anatase e brokita são metaestáveis obtidas a mais baixa temperatura, sendo que
a forma brokita é difícil de sintetizar e por isso tem sido pouco estudada. A anatase é a fase
mais estável na escala nanométrica, sendo a fase mais estudada em aplicações de
nanotecnologia. Juntamente com a fase rutilo, estas são as fases mais importantes do ponto de
vista tecnológico (BRANDÃO, 2008). A transformação de fase irreversível de anatase para
rutilo é esperada para temperaturas acima de 600°C, contudo são relatadas transformações
variando na faixa de 400-1200°C. A temperatura de transição é afetada por vários fatores,
dentre eles o tamanho de partícula e pressão (HANAOR, 2011).
A estrutura cristalinas do TiO2 está representada na Figura 1 por duas estruturas em
clusters de TixOy. A representação mais comum é da estrutura cristalinas em rede ou blocos de
TiO6 na forma octaédrica.

Figura 1 – Representação da estrutura cristalina de TiO2 em blocos (esquerda) e poliedros de TiO6 (à direita)
para as fases (a) rutilo e (b) anatase. Em que: Ti (esferas brancas) e O (esferas vermelhas).
Fonte: (LANDMANN, 2012).
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O TiO2 na fase anatase apresenta uma rede tetragonal, em que os átomos de Ti são
coordenados por seis átomos de O, e átomos de O são coordenados por três átomos de Ti. A
célula unitária da anatase contém quatro moléculas de TiO2, enquanto no rutilo existem duas
moléculas por célula unitária. Porém, a estrutura da anatase é mais alongada e possui maior
volume que a célula do rutilo, desta forma, a anatase é menos densa que o rutilo. Devido a
distorções mais fortes na estrutura brokita de TiO2, todos os comprimentos de ligação e
ângulos de ligação são ligeiramente diferentes uns dos outros, levando, assim, a perda de
simetria local e de unidades TiO6 simétricas (BRANDÃO, 2008; LANDMANN, 2012;
LONGO et al., 2013).
A principal aplicação de dióxido de titânio é como um branco pigmento utilizado em
tintas, corantes alimentares, cosméticos, cremes dentais, polímeros e outros casos em que a
coloração branca é desejada (HANAOR, 2011). Normalmente o TiO2 é sintetizado sob a
forma de anatase, e na maior parte dos casos, a fase anatase é relatada como sendo mais
fotocataliticamente ativa do que a fase rutilo.
Reações fotocatalíticas para as mais diversas aplicações são facilitadas por meio da
presença de radicais adsorvidos na superfície do TiO2. De modo geral, pode-se considerar que
o processo fotocatalítico está baseado na irradiação de um fotocatalisador, (normalmente um
composto semicondutor), que absorve energia do fóton maior ou igual à energia de “band
gap”, que é a quantidade mínima de energia requerida para excitar o elétron, do semicondutor
possibilitando a transição eletrônica. O elétron, ao sofrer irradiação, é promovido da banda de
valência para a banda de condução formando sítios oxidantes e redutores que catalisam as
reações químicas, responsáveis pelas reações de oxidação dos compostos orgânicos até CO2 e
H2O, e redução de metais dissolvidos ou outras espécies presentes (BRANDÃO, 2008;
DORIAN, 2011). Este processo está esquematizado na Figura 2.

Figura 2 - Esquema de fotogeração de radicais em um fotocatalisador.
Fonte: Adaptado de DORIAN (2011).
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Os radicais livres gerados por reações fotocatalíticas incluem o radical hidroxila, OH•, o
radical superóxido O• , e peróxido de hidrogénio, H2O2. Entre eles, o radical OH• é
extremamente importante, uma vez que é designado como um produto a partir da oxidação
catalítica de água. Embora um entendimento detalhado das reações fotocatalíticas na
superfície de titânio permanece indefinida, uma compreensão básica pode ser construída com
base no trabalho de inúmeros grupos de pesquisa. Por exemplo, estabeleceu-se que a adição
de H2O2 ao sistema fotocatalítico do titânio acelera a formação OH•, melhorando assim a
reatividade. Neste caso, OH• é formado pela redução de H2O2 com um elétron da banda de
condução, e :
H2O2 + e

→ OH• + OH-

(1)

que é a reação primária para a produção de OH•, ou por O• :
H2O2 + O• → OH• + OH- + O2

(2)

Alternativamente, o H2O2 pode ser oxidado para O• por um buraco da banda de valência,
hvb+:
H2O2 + hvb++ 2OH- → O• + 2H2O

(3)

que é a reação primária para produção de O• ou OH•:
H2O2 + OH• + OH- → O• + 2H2O

(4)

Estudos relativos ao efeito antimicrobiano de TiO2, têm se referido frequentemente
ao OH* como o agente tóxico e responsável pela inatividade microbiana. Atualmente,
considera-se que existem outros agentes bacterianos além do OH*, já que várias espécies
ativas de oxigênio são formadas por reações fotocatalíticas, por exemplo superóxido (O2),
radicais per-hidroxila (HOO) e peróxido de hidrogénio (H2O2), que são todos formados na
superfície do fotocatalisador (FU; VARY; LIN, 2005).
O estudo da capacidade antibacteriana de NPs de TiO2 compreende sua análise frente
às bactérias do gênero E. coli (CATAURO et al., 2006; IRELAND et al., 1993; WEI et al.,
1994), S. mutans (CATAURO et al., 2006; CHOI et al., 2009; KIM et al., 2007), C. albicans
(LONGO et al., 2013; LUNGU et al., 2014), S. aureus e P. aeruginosa (LUNGU et al.,
2014).
Quanto ao efeito antibacteriano de resinas compostas modificadas com nanopartículas
de TiO2, a literatura ainda é escassa, porém alguns estudos já apresentam resultados
promissores. Por exemplo, o estudo de Cai et al. (2013) analisou o efeito antibacteriano de
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uma resina composta contendo 20% em peso de nanopartículas de TiO2. Eles utilizaram
aplicação de luz UV sobre a superfície dos corpos de prova da resina composta modificada e
observaram 37% de inibição da aderência de S. mutans em comparação à resina que não
recebeu tratamento UV prévio.
Muitas

vias

sintéticas

para

TiO2

têm

sido

relatados

na

literatura,

incluindo os métodos de sol-gel, hidrotermal com e sem auxílio de micro-ondas, além de rotas
e reações de hidrólise. Uma variedade de metais e não metais são incorporados em óxido de
titânio para melhorar a estabilidade térmica, ajustar diâmetro e volume de poros, como
também tornar suas propriedades adequadas para diversas aplicações, incluindo a aplicação
como antimicrobiano (OLSEN et al., 2013).

2.3.

Óxido de Zinco (ZnO) e sua capacidade antibacteriana
O óxido de Zinco (ZnO), um semicondutor de alto “band gap” (Eg = 3,37 eV a 300

K), é um material multifuncional para uma variedade de aplicações práticas devido às suas
excelentes propriedades físicas e químicas. ZnO ocorre na natureza em três estruturas
cristalinas, sao elas: wurtzita, blenda de zinco e sal de rocha (Figura 3). Em condições
ambientes, a fase mais estável é a wurtzita, que possui célula unitária hexagonal e pode ser
descrita como uma série de planos alternados compostos por íons O2- e Zn2+ tetracoordenados.
A coordenação tetraédrica do ZnO resulta em uma estrutura simétrica não central (Figura 3a)
(SAHU, 2013).

(a)

(b)

Figura 3 - Representação das estruturas cristalinas de ZnO wurtzita hexagonal (a) e blenda de zinco cúbica (b).
Em que: Zn (esferas amarelas) e O (esferas cinzas).
Fonte: Zinc... (2014).
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Em contraste aos inúmeros trabalhos que investigam as propriedades de ZnO
nanoestruturado com morfologia unidimensional (1D), menos estudos têm sido relatado sobre
o crescimento de estruturas nanométricas de ZnO em duas e três dimensões (2D e 3D), que
representam potenciais fotocatalisadores e biossensores. Estruturas porosas de ZnO também
têm atraído grande atenção da pesquisa, uma vez que as estruturas porosas resultam no
aumento de detecção de gás, adsorção, fotodegradação e propriedades fotovoltaicas. Essas
micro/nanoestruturas complexas de ZnO em 3D têm apresentado potencial para aplicação
como material fotocatalítico, sensores de gases e células solares. Assim, esforços
consideráveis têm sido dirigidos para a preparação de nanoestruturas de ZnO em 3D nos
últimos anos (JIA, Y., et al., 2013; SAHU, 2013).
Além de possuir excelentes propriedades físicas e químicas, o ZnO apresenta
potencial antibacteriano e exibe, provavelmente, a maior variedade de diferentes
nanoestruturas, tais como: nanowires, nanorods, nanobelts, nanopencils, nanosprings,
nanocombs, nanoboxes, nanorings entre outros. A atividade antibacteriana de nanopartículas
de ZnO é dependente do tamanho das mesmas e seu efeito abrange bactérias gram-positivas e
negativas (RAGHUPATHI, 2011; SAHU, 2013).
O estudo de nanopartículas de ZnO compreende, dentre o que há de mais avançado na
formulação de novos materiais odontológicos, a avaliação de seu efeito antibacteriano por
contato direto com suspensões e biofilmes bacterianos (ADAMS et al., 2006; JONES et al.,
2008), a avaliação das propriedades mecânicas após inclusão como partículas de reforço em
adesivos dentais e resinas compostas (CHEN, 2012; FERRACANI, 2011), além do efeito
antibacteriano após a incorporação das nanopartículas em resina composta (HOJATI et al.,
2013; SEVINC; HANLEY, 2010).
No que diz respeito à modificação de resinas compostas com nanopartículas de ZnO e
sua atividade antibacteriana, poucos estudos relatam a capacidade de inibição dessas resinas
modificadas e em sua grande maioria são realizados frente a bactérias na sua forma
planctônica. Em relação a testes antibacterianos realizados frente a biofilmes bacterianos
maduros, esses estudos são ainda mais escassos, porém um desses estudos analisou a
capacidade antibacteriana de uma resina composta contendo 10% em massa de nanopartículas
de ZnO foi avaliada frente a um biofilme de Streptococcus sobrinus (SEVINÇ; HANLEY,
2010). Este estudo demonstrou que a resina modificada foi capaz de reduzir em 80% o
crescimento do biofilme, quando comparado à resina não modificada. Observaram ainda,
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mesmo em menores concentrações (5% de NPs de ZnO), o efeito de inibição do biofilme
bacteriano era menor mas ainda significativo.

2.4.

Síntese de nanopartículas pelo método dos precursores poliméricos
O método dos precursores poliméricos foi utilizado a fim de preparar amostras

nanoestruturadas de TiO2, TiO2.Ag, ZnO e ZnO.Ag na forma de pó, tendo em vista ser um
método consagrado para a obtenção de matérias manométricos e a facilidade de inserção de
dopantes nesta síntese. Este método proposto por Pechini (1967) consiste na formação de uma
rede polimérica orgânica obtida através da preparação de uma solução viscosa que é
convertida em um gel termoplástico com a concentração dessa solução. Ocorrem nessa
síntese, redução na mobilidade dos cátions e sua distribuição homogênea na cadeia
polimérica. Esse método baseia-se na quelação ou complexação dos cátions por um ácido
hidrocarboxílico, conforme reações apresentadas na Figura 6.

Ácido cítrico

Citrato Metálico

Cátion Metálico

Etilenoglicol

Citrato Metálico

Poliéster

Figura 4 - Reações de formação do precursor polimérico
Fonte: Antonelli (2008)

O processo de complexação ocorre com a reação, em uma solução aquosa, entre os
sais metálicos e o ácido carboxílico, em geral ácido cítrico, formando um citrato metálico. A
esta solução, é adicionado um diálcool, como o etilenoglicol. O grupo hidroxila (-OH)
fornecido pelo diálcool reage com o grupo carboxila (-COOH) do ácido cítrico, tendo como
produtos dessa reação a água e um dímero de éster. Esta reação, demonstrada na Figura 6,
ocorre sucessivamente e é formada então a cadeia polimérica através de uma reação de
esterificação. Neste processo, portanto, o ácido cítrico é um agente quelante e o etilenoglicol
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um agente polimerizante. Posteriormente, o poliéster formado é submetido a tratamento
térmico para que ocorra sua pirólise, resultando na eliminação de material orgânico e água.
Para obtenção da fase inorgânica estequiométrica desejada, subsequentes tratamentos
térmicos são realizados de acordo com os cátions constituintes do óxido metálico esperado.

2.5.

Síntese de nanopartículas pelo método de hidrotermal assistido por
micro-ondas
A síntese assistida por micro-ondas tem atraído considerável atenção nos últimos anos.

Isso porque o eficiente aquecimento de materiais pela radiação de micro-ondas aprimora o
processo de síntese química, um fenômeno dependente da capacidade de um
material específico (solvente ou reagente) em absorver a energia de micro-ondas e convertê-la
em calor (BILECKA et al., 2010; KAPPE, 2004).
O método hidrotermal assistido por micro-ondas deu acesso a uma grande variedade
de óxidos binários e ternários, tais como ZnO e TiO2. Komarneni et al. (1992) reportaram pela
primeira vez a síntese de óxidos metálicos, incluindo o TiO2 usando uma combinação das
técnicas hidrotermal e com micro-ondas e observaram considerável melhora na cinética de
cristalização desses materiais.
Huang et al. (2008) sintetizaram nanoestruras de ZnO sob condições hidrotermais em
micro-ondas e relataram que o aquecimento por micro-ondas oferece muitas vantagens sobre
aquecimento em forno convencional, tais como: o rápido aquecimento até a temperatura de
cristalização, a nucleação homogênea e supersaturação pela rápida dissolução de hidróxidos
precipitadas, o que leva a diminuição da temperatura e tempo de cristalização.

2.6.

Síntese de nanopartículas de ZnO e ZnO.Ag pelo método de
coprecipitação
A síntese de ZnO e ZnO.Ag pelo método de coprecipitação foi escolhida por se tratar

de um método simples de obtenção de estruturas tridimensionais (3D) porosas à temperatura
ambiente. Recentemente, estruturas unidimensionais (1D) e 3D de ZnO foram sintetizadas
com sucesso utilizando rotas sintéticas simples, contudo, muitas vezes esses métodos exigem
alta temperatura e as nanoestruturas obtidas não são porosas. (RAULA et al., 2010; LI et al.,
2010)
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2.7.

Síntese de nanopartículas de ZnO e ZnO.Ag pelo método
hidrotermal
A síntese hidrotermal tem sido extremamente empregada por possibilitar a obtenção de

diferentes tipos de materiais de forma mais controlada quando comparada a outras sínteses, no
que diz respeito à microestrutura e composição.
A síntese hidrotermal pode ser definida como “um método de formação e crescimento
de cristais através de reações químicas e mudança de solubilidade das substâncias em uma
solução aquosa acima da temperatura e pressão ambiente em um sistema fechado”. (SHI et
al., 2013).
No que diz respeito à síntese de ZnO pelo método hidrotermal, uma grande variedade
de micro e nanoestruturas pode ser obtida, dependendo dos reagentes utilizados e condições
de temperatura e pressão da reação. Recentemente, Rahman et al. (2013) reportaram a síntese
pelo método hidrotermal de nanorods de ZnO com morfologia semelhante a flores e alta
atividade fotocatalítica.

2.8.

Síntese das nanopartículas de prata
Colóides metálicos nanométricos são sintetizados pelo método de redução in situ, tais

como a redução química, fotoredução, redução eletroquímica ou decomposição térmica. A
redução química de nanopartículas de prata envolve a redução de um sal de prata, como
nitrato de prata, a partir de um agente redutor como borohidreto de sódio na presença de um
estabilizador coloidal. O borohidreto de sódio tem sido usado na síntese química com álcool
polivinílico, polivinilpirrolidona, albumina de soro bovino e citrato de celulose, que são
agentes estabilizantes (MAVANI, 2013).
Um dos métodos mais populares para sintetizar nanopartículas de prata, é pela
utilização de borohidreto de sódio resfriado com gelo para reduzir o nitrato de prata. O uso de
borohidreto de sódio é necessário tanto para reduzir a prata iônica quanto para estabilizar as
nanopartículas formadas.
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2.9.

Resinas Compostas: o estado da arte
Materiais compósitos podem ser definidos como um composto de dois ou mais

materiais diferentes com propriedades que são superiores ou intermediárias àquelas dos
constituintes individualmente. Resinas compostas, por sua vez, são compósitos que contém
como constituintes principais uma matriz polimérica comumemente constituída pelos
monômeros Bis-GMA (bisfenol-A glicidil metacrilato) ou UDMA (uretano dimetacrilato),
partículas inorgânicas de carga (por exemplo, quartzo, sílica e zircônio), além de um agente
de ligação chamado silano que promove a ligação entre as partículas de carga e a matriz
resinosa, um agente iniciador (comumente a cânforoquinona) necessário para a polimerização
e um agente inibidor (comumemente a hidroquinona) da mesma reação (CONCEIÇÃO,
2007; FERRACANE, 2011).
Resinas compostas são usadas para uma variedade de aplicações em odontologia,
incluindo, mas não se limitando a materiais restauradores, forradores de cavidade, selantes de
fóssula e fissuras, núcleos de preenchimento, inlays, onlays, coroas, restauradores provisórios,
cimentos para prótese e dispositivos ortodônticos, cimentos endodônticos e pinos intracanal.
As resinas compostas podem ser distinguidas, dentre outros fatores, pelas características de
suas partículas de carga e em particular pelo seu tamanho. Sua formulação evoluiu
significantemente desde que foram introduzidas na odontologia há mais de 50 anos. Até
recentemente, as mudanças mais importantes envolveram as partículas de carga do material
reação (ANUSAVICE, 1996; FERRACANE, 2011).
Avanços nas pesquisas de resinas compostas e adesivos dentinários resultaram no
desenvolvimento de compósitos resinosos que são os materiais mais utilizados como
restauradores estéticos para dentes anteriores na odontologia contemporânea. Qualquer
material restaurador estético deve simular a cor do dente natural, translucidez e textura
(NASSIM et al., 2010).
De acordo com Ferracane (2011) a mais recente inovação na formulação de resinas
compostas diz respeito ao desenvolvimento de compósitos nanoparticulados, contendo apenas
partículas em nanoescala, além de compósitos microhíbridos que incluem nanopartículas em
sua composição e têm sido chamados de nanohíbridos. O desenvolvimento de novas
formulações de resinas compostas evoluiu constantemente nos últimos anos. Dessa forma,
resinas compostas nanoparticuladas e nanohíbridas representam o estágio mais avançado em
termos de composição de partículas desses materiais. As pesquisas de novos materiais a serem
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utilizados como partículas de reforço em resinas compostas têm focado em materiais
nanométricos e em híbridos com porção orgânica e inorgânica.
Para melhorar as propriedades mecânicas

dos compósitos, pesquisadores

modificaram as superfícies das nanopartículas de TiO2 (< 20 nm) com organosilano
alitrietoxisilano (ATES), e as nanopartículas foram misturadas com monômeros de resina. As
partículas foram então adicionadas manualmente na resina composta Z100 (3M, ESPE) em
diferentes proporções em peso, dependendo da amostra e grupo. A mistura foi, em seguida,
cuidadosamente homogeinezada (XIA et al., 2008). Dois grupos de amostras foram usados
como controles para a comparação, uma com a mesma quantidade de nanopartículas de TiO2
não modificadas e um sem nanopartículas de TiO2. Verificou-se que a modificação da
superfície pelo organossilano ATES influenciou na dispersão e ligação de nanopartículas de
TiO2 com a matriz resinosa. Adicionalmente, as nanopartículas de TiO2 modificadas
melhoraram a dureza e resistência à flexão dos compósitos.
Resinas compostas convencionais que não contêm agentes antibacterianos e
geralmente não têm atividade antibacteriana. A maioria dos estudos mostra que resinas
compostas curadas não apresentam quaisquer agentes antibacterianos. A falta de atividade
antibacteriana ocorre pois os componentes das resinas têm pouco ou nenhum efeito
antibacteriano em baixas concentrações. Os monômeros frequentemente usados para
fabricação de resinas compostas não podem inibir o crescimento de Streptococcus mutans, o
principal agente infeccioso causador da doença cárie. Os iniciadores, tais como
canforquinona, têm efeitos antibacterianos leves, mas sua concentração inibitória mínima
MIC (1 mg / mL) é muito maior do que a de um típico agente antibacteriano como a
clorexidina (MIC 0,002 mg / mL). As partículas de reforço como sílica e zircônia também não
demonstram atividade antibacteriana (IMAZATO, 2003). Como não apresentam atividade
antibacteriana, restaurações em resinas compostas resultam em maior adesão bacteriana e
acúmulo de placa nas superfícies desses materiais do que em outros materiais restauradores,
tais como amálgama, que apresentam alguma atividade antibacteriana por íons metálicos
liberados. Essa adesão de biofilme sobre a superfície da resina composta é a principal causa
de falhas nas restaurações confeccionadas com este material (Figura 4), o que leva a formação
de lesões cariosas secundárias (SEVINÇ; HANLEY, 2009; SVANBERG; MJOR;
ORSTAVIK, 1990).
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Figura 5 - Restauração em resina composta com falha na interface dente-material restaurador.
Fonte: Figueroa-Gordon (2009).

Para se obter uma resina composta com atividade antibacteriana, duas estratégias têm
sido utilizadas: a incorporação de agentes antibacterianos solúveis (tanto os polimerizáveis
quanto os não polimerizáveias) em resina, e a incorporação de partículas de carga
antibacterianas.A adição de agentes antibacterianos solúveis, polimerizáveis e não
polimerizáveis,

em compósitos odontológicos, é uma alternativa viável de liberação do

agente próximo a restauração na cavidade oral. Para este fim, a clorexidina é o agente
antibacteriano solúvel mais frequentemente utilizado (CHEN, 2012).
Nos últimos anos, os esforços têm sido focados na modificação das partículas de
reforço das resinas compostas, a fim de se obter compostos antibacterianos. Bürgers et al.
(2009)

relataram

que

a

adição

de

0,3%

ou

0,6%

de

prata

em

compósitos dentários reduziu em aproximadamente 70% o número de células de
streptococcus aderida na superfície do material. Outros estudos avaliaram a adição de
nanopartículas de prata, benzoato de prata, híbridos de SiO2/Ag, híbridos de zinco – prata e
óxido de zinco, mostrando que todos eles forneceram compósitos odontológicos com
atividade antibacteriana (FAN et al. , 2011; JIA, H., et al., 2008; YAMAMOTO et al., 1996).
A capacidade de inibição de S. mutans de uma resina composta flow contendo 1, 2, 3,
4 e 5% de nanopartículas de ZnO com diâmetro médio de 20 nm foi avaliada por Hojati et al.
(2013). Após envelhecimento da resina por 48h, realizaram teste de contato direto com
suspensão bacteriana, verificando que apenas as resinas contendo 4 e 5% de NPs
demonstraram capacidade de inibição e após uma semana de envelhecimento, não mais foi
observado efeito inibitório por nenhum dos materiais.
Sevinç e Hanley (2010) analisaram a capacidade antibacteriana de uma resina
composta após inclusão de 10% em massa de NPs de ZnO. Seus resultados demonstraram
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que a resina modificada foi capaz de inibir significantemente a formação de um biofilme de
Streptococcus sobrinus, uma das bactérias causadoras da doença cárie. Eles relataram uma
redução de 80% no crescimento do biofilme, quando comparado à resina não modificada.
Observaram ainda, que outro grupo de resina composta contendo 5% de NPs de ZnO exibiu
menor, mas também significativo efeito na inibição do biofilme bacteriano.
Cai et al. (2013) analisaram o efeito antibacteriano de uma resina composta contendo
20% em peso de nanopartículas de TiO2. Após aplicação de luz UV sobre a superfície dos
corpos de prova da resina composta modificada, observaram 37% de inibição da aderência de
S. mutans em comparação à resina que não recebeu tratamento UV prévio. Em outro estudo,
Cai et al. (2014) avaliaram in vitro a inativação fotocatalítica de um biofilme de S. mutans em
um adesivo dental contendo NPs de TiO2. Utilizando doses de 3 – 43 J/cm2 de luz UV-A,
avaliaram a adesão resultante do biofilme por meio da atividade metabólica bacteriana.
Observaram que a utilização de 40 J/cm2 inativou quase completamente a viabilidade celular
do biofilme sem afetar o desempenho funcional do adesivo dental.
A atividade antibacteriana de nanopartículas de TiO2 e TiO2.Ag foi avaliada frente a
bactérias planctônicas e biofilmes de B. Subtilis, S. aureus, E. coli, K. pneumoniae, e P.
Aeruginosa e da espécie fúngica C. Albicans (LUNGU et al., 2014). O composto TiO2.Ag,
contendo 2,34% em peso de nanopartículas de Ag, demonstrou amplo espectro de atividade
antimicrobiana, apresentando atividade antibacteriana contra as bactérias gram-positivas (B.
subtilis e S. aureus) e gram-negativas (E. coli, K. pneumoniae, e P. aeruginosa) testadas, além
do fungo (C. albicans). Além disso, os nanocompósitos de TiO2.Ag inibiram, para a maioria
das cepas microbianas testadas, o desenvolvimento de biofilmes sobre um substrato inerte.
Alguns estudos relatam que os compósitos contendo materiais dopados com prata
foram capazes de inibir o crescimento de S. mutans por contato direto após imersão em água
por seis meses (YOSHIDA; TANAGAWA; ATSUTA, 1999, TANAGAWA et al., 1999). Estes
estudos demonstram que praticamente não houve liberação de íons de prata do compósito e
nenhuma diferença significativa nas propriedades físicas foi observada entre o grupo controle
e os materiais com incorporação de prata depois de 1 dia e após 6 meses de imersão em água.
No entanto, o estudo de Durner et al. (2011) demonstrou que a adição de pequenas
quantidades de nanopartículas de prata (0,3%) de aumentou a eluição das substâncias que
compõem a resina como a canforoquinona e alguns monômeros, possivelmente porque a prata
influencia o processo de polimerização em materiais dentários. Outro problema para o
composto contendo prata é a sua pobre estabilidade de cor que é uma grande desvantagem
para estética, o que provavelmente torna esses materiais clinicamente inaceitáveis.
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Para melhorar a atividade antibacteriana de NPs de Ag, uma série de materiais
contendo Ag têm sido desenvolvidos. Recentemente, alguns nanomateriais híbridos binários
ou ternários contendo Ag, tais como Ag/TiO2, Ag/SiO2, Ag/C (carvão ativo), glucosamina/Ag,
quitosana/Ag/SiO2, quitosana/hidroxiapatita/Ag e especialmente Ag/ZnO (nanopartículas
heteroestruturas) foram desenvolvidos (ZHANG, 2014).
Zhang et al. (2014) avaliaram a atividade antibacteriana sinérgica de nanopartículas
heteroestruturais ZnO/Ag. As NPs de ZnO foram sintetizados por meio da reação
autocatalítica pela mistura de zinco em pó e Zn(CH3COO)2.2H2O em pó na proporçao 10:1, a
800°C por 2h em um cadinho de quartzo. As NPs de Ag foram preparadas por uma síntese
típica de redução de Ag por citrato de sódio. Para preparar as nanoestruturas, a mistura foi
ultrasonicada por 30 min a 80°C. A atividade antibacteriana das heteronanopartículas de
ZnO/Ag contra Escherichia coli e Staphylococcus aureus foi melhorada significativamente
em contraste com a atividade apresentada pela simples mistura de Ag e ZnO NPS,
especialmente com a adiçao de 5% em peso de Ag. O melhor desempenho antibacteriano foi
atribuído, principalmente, ao aumento da produção de espécies reativas de oxigênio e pela
maior capacidade de causar dano ao plasmídeo (fragmentos de DNA) bacteriano.

2.10. A resina Composta Filtek Z350 XT (3M ESPE)
A resina composta universal Filtek Z350 XT (3M ESPE) é fotopolimerizável e
desenvolvida para ser usada em restaurações anteriores e posteriores. Todas as cores são
radiopacas. Seu uso está indicado nos seguintes casos: restaurações diretas anteriores e
posteriores (incluindo superfícies oclusais), construções de núcleos, esplintagens e
restaurações indiretas (incluindo inlays, onlays e facetas).
É composta pelos monômeros bis-GMA, UDMA, TEGDMA e bis-EMA. As
partículas de carga são uma combinação de sílica com tamanho de 20nm não
aglomeradas, partículas de zircônia aglomeradas e não aglomeradas com tamanho entre 411nm, partículas agregadas de zircônica/sílica (combinação de partículas de sílica com
20nm e zircônia com 4-11 nm). As resinas com as cores de dentina, esmalte e corpo
(body) (DEB) possuem tamanho médio de partícula do aglomerado com cerca de 0,6-10
micrômetros. As cores translúcidas (T) apresentam tamanho médio de partículas do
aglomerado com 0,6-20 micrômetros. As cargas de partículas inorgânicas representam
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cerca de 72,5% por peso (55,5% em volume) para cores translúcidas e 78,5% em peso
(63,3% por volume) para todas as outras cores (PERFIL..., 2010).
De acordo com os dados internos da 3M ESPE divulgados no manual de perfil
técnico da resina composta Filtek Z350XT e disponibilizado do site do fabricante
(PERFIL..., 2010), a resistência à compressão dessa resina é superior a 350 MPa, o que
lhe confere altíssima resistência.

2.11. Resistência à Compressão
Peyton e Craig (1971) já relatavam, há mais de 40 anos, a importância da resistência
à compressão em materiais restauradores usados em técnicas e restaurações dentárias. A
resistência à compressão é mais útil na comparação de materiais quebradiços e usualmente
frágeis sob tensão, limitando seu uso onde as forças tensionais são predominantes. Certas
características obtidas em materiais submetidos à tensão são também observadas quando um
material está sob compressão.
A resistência à compressão indica a habilidade demonstrada por um material em
resistir ao estresse vertical. Sabe-se que durante o ato da mastigação, as forças transmitidas às
restaurações podem fraturá-las, assim como pode ocorrer com a estrutura dental. Para se
analisar a resistência à compressão de resinas, corpos de prova na forma de cilindros ou
blocos retangulares são os tipos mais aceitáveis de amostras (GALVÃO et al., 2013).
Compósitos resinosos são, atualmente, os mais populares materiais restauradores
dentários, devido às suas boas propriedades estéticas. Em comparação com ligas
odontológicas (como o amálgama) e cerâmicas, a aplicação de compósitos resinosos para
dentes posteriores ainda é restrito, de certa forma, devido à sua menor resistência ao desgaste,
tenacidade à fratura e contração de polimerização, bem como a longevidade da adesão por
agentes adesivos dentinários. Recentemente uma variedade de nanopartículas tem sido
utilizada para melhorar o desempenho de compóstios resinosos e os resultados mostram que
as propriedades de tais compósitos podem ser melhoradas com a adição de pequenas
quantidades de nanopartículas (HUA; GU; WATANABE, 2013).
O comportamento mecânico de nanocompósitos é regulado por suas microestruturas,
como a fração volumétrica de nanopartículas e rigidez. Além disso, a zona da interface
nanopartícula/matriz merece especial atenção. A modificação da região interfásica formada
entre nanopartículas e matriz, ocorre devido à alteração da estrutura molecular da matriz
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resinosa. O papel dessa interfase não é totalmente compreendido devido a dificuldade de
medidas experimentais eficientes de acesso à região. Outro desafio é o de quantificar a força
de ligação interfacial entre a matriz de resina e nanopartículas (HUA, GU e WATANABE
2013).
Nanopartículas de TiO2 têm sido usadas como um aditivo em materiais dentários
para combinar as propriedades opacas de dentes, mas o uso dessas NPs de TiO2 como aditivos
para melhorar as propriedades mecânicas de resinas dentais não tem sido bem sucedido
devido à aglomeração das mesmas (KLAPDOHR; MOSZNER, 2005).
Com o intuito de melhorar o desempenho mecânico de uma resina composta, Sun et
al. (2011), realizaram um estudo modificando a resina por adição de pequenas quantidades de
nanopartículas de dióxido de titânio, que têm originalmete excelentes propriedades mecânica
e de fotoatividade. O desempenho do compósito dental foi drasticamente melhorado com a
adição das NPs. O módulo de elasticidade e dureza da mistura de monômeros BisGMA e
TEGDMA foi reforçada em ~48% e sua dureza mais do que duplicou pela adição de fração
em massa de 0,06% de NPs de TiO2, enquanto a resistência ao cisalhamento aumentou
aproximadamente 30% com a adição de 0,1% em fração mássica de NPs de TiO2.
Hojati et al. (2013) analisaram as propriedades mecânicas de resistência à
compressão, flexão e ao cisalhamento de uma resina composta contendo pequenas
quantidades (1 – 5%) de nanopartículas de ZnO (tamanho médio de 20 nm, forma hexagonal e
99,8% de pureza). Observaram que as resistências à flexão e à compressão diminuem a
medida que se acrescenta NPs ao material restaurador, apesar de não terem sido encontradas
diferenças significativas estatisticamente. A resistência à compressão do grupo contendo 1%
de NPs de ZnO foi significantemente maior do que a do grupo não modificado com NPs. De
forma geral, esse estudo indica que a incorporação de pequenas quantidades de NPs, cerca de
1% em massa, não afeta adversamente as propriedades mecânicas da resina composta.

2.12. Estabilidade de cor de resinas compostas
A cor dos dentes é determinada pelos efeitos combinados de colorações intrínseca e
extrínseca. A cor intrínseca do dente está associada com as propriedades de dispersão e de
absorção de luz do esmalte e dentina. Enquanto a cor extrínseca está associada com a
absorção de materiais (por exemplo, chá, vinho tinto, clorexidina e café) pela superfície de
esmalte, o que acaba por causar as chamadas manchas extrínsecas. O mesmo ocorre sobre a
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superfície de materiais resturadores dentais, passíveis de manchamento e absorção desses
materiais. Os muitos fatores associados à coloração e descoloração dos dentes, tanto
intrínseca quanto extrínseca, têm sido, recentemente, extensivamente revisados (JOINER,
2004).
Resinas compostas são materiais restauradores estéticos que simulam a cor,
translucidez e textura do dente. Elas podem manter a estabilidade de cor por longos períodos
de tempo. Descoloração e manchamento de restaurações com resina composta podem ocorrer
devido a fatores intrínsecos e extrínsecos. As causas extrínsecas incluem acúmulo de biofilme
bacteriano na superfíce das restaurações, alteração de cor superficial ou subsuperficial, o que
implica em degradação superficial ou uma ligeira penetração e reação dos agentes corantes
com a camada superficial de resinas compostas (NASSIM, 2010).
De acordo com Nassim et al.(2010) o grau de mudança de cor das resinas compostas
pode ser influenciado por diversos fatores, tais como incompleta polimerização, sorção de
água, reatividade química, dieta, higiene oral e lisura superficial de uma restauração. A
determinação de cores na odontologia pode ser analisada de forma visual e experimental. O
método de seleção de cores visual é realizado em uma comparação entre os dentes do paciente
e um padrão de cores pré-determinado. A determinação experimental é realizada por meio de
colorímetros, espectrofotômetros e softwares de análise de imagens.
A Commission Internationale de l’Éclairage (CIE), organização internacional cujo
trabalho baseia-se no uso de luz e cor desenvolveu métodos para expressar numericamente as
cores. Em 1976, o CIE definiu ainda um espaço de cor, chamado CIE L*a*b* (Figura 5), que
apoia a teoria aceita de percepção de cores baseada em três receptores de cores diferentes
(vermelho, verde e azul) ao olho humano e é atualmente um dos espaços de cor mais
populares. Neste espaço de cor tridimensional os três eixos são compostos pelos parâmetros
L*, a* e b*, responsáveis pela definição da cor (CENTRAL..., 1976).

Figura 6 – Representação esquemática do espaço de cor CIE L*a*b*.
Fonte: Know... (2011).

51

O valor L* é uma medida da luminosidade de um objeto e é quantificado numa escala
tal que um valor de L* igual a zero indica o preto perfeito, enquanto um valor L* igual a 100
indica a perfeita reflexão, ou seja, o branco perfeito. O valor a* é a medida de avermelhado
(eixo a* positivo) ou de esverdeado (eixo a* negativo) de um determinado material. O valor b*
é a medida de amarelado (eixo b* positivo) ou de azulado (eixo b* negativo). As coordenadas
a* e b* se aproximam de zero para cores neutras (branco, cinza) e aumentam em magnitude
para cores mais saturadas ou intensas. A vantagem do sistema CIE L*a*b* é que as diferenças
de cor podem ser expressas em unidades que se relacionam com a percepção visual e
significância clínica.
Quando se realiza mensurações de cor com espectrofotômetro, os valores médios de

∆L*, ∆a* e ∆b* são automaticamente calculados e registrados pelo aparelho. A
diferença de cor ∆E, pode então ser calculada a partir das médias de ∆L*, ∆a* e ∆b*
para cada espécime analisada utilizando-se a seguinte fórmula:
∆E = [(L1 – L2 )2 + (a1 – a2)2 + (b1 – b2)2]1/2

(5)

O National Bureau of Standards (NBS) desenvolveu o sistema de unidades NBS para
quantificar o valor crítico de alteração de cor (∆E). Para relacionar o grau de alteração de cor
registrada pelo espectrômetro com a realidade clínica, os dados foram convertidos em
unidades do National Bureau of Standards (unidades NBS) por meio da equação: NBSunits =
∆E x 0,92 , onde o valor crítico de alteração de cor é expresso em termos de unidades de NBS
(KOKSAL et al., 2007).
De acordo com esse sistema de classificação, a alteração de cor pode apresentar
valores: entre 0 e 0,5 = imperceptível , para alterações de cor extremamente pequenas; 0,5 e
1,5 = leve, para alterações de cor pequenas; 1,5 e 3,0 = perceptível, para alterações
perceptíveis ao olho nu; 3,0 e 6,0 = significativa, para alterações de cor elevadas; 6,0 e 12 =
grande, para alterações de cor excessiva e 12 ou mais = muito grande, alteração para outra cor
(KOKSAL et al., 2007).
Diferentes estudos têm relatado valores inaceitáveis mudança de cor em quando ∆E ≥
2,4, ∆E ≥ 3,3 e ∆E ≥ 3,7, sendo que a maioria dos estudos disponíveis aplica um valor de ∆E
≥ 3.3 como o limiar para a aceitabilidade clínica de mudança de cor (DOUGLAS et al., 2007).
A estabilidade de cor de resinas compostas nanohíbridas e microhíbridas após 24 h de
imersão em chá, Coca-Cola, café, vinho tinto e água destilada foi avaliada por Ertas et al.
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(2006). Verificaram que ambas as resinas apresentam valores de alteração de cor
estatisticamente significativos (p = 0,0001). A menor alteração de cor dos materiais ocorreu
em água destilada, enquanto o vinho tinto provocou as maiores alterações. De forma geral, os
autores indicam que as resinas microhíbridas demonstraram melhor estabilidade de cor em
relação às nanohíbridas.
Nassim et al. (2010) avaliaram, por 7 e 30 dias, o efeito das bebidas Pepsi® e chá
(Brooke Bond, Mumbai, Índia) e água destilada sobre a estabilidade de cor de três
compósitos: microparticulado, microhíbrido e nanoparticulado. Todos as resinas analisadas
apresentaram mudança de cor após 7 e 30 dias, com valores significantemente diferentes (p <
0,05) para as três bebidas estudadas. A resina microhíbrida foi a que apresentou maior
estabilidade de cor e a microparticulada menor estabilidade em água destilada e Pepsi. A
resina composta nanoparticulada apresentou maior alteração de cor na solução de chá em 7 e
30 dias. Os autores sugerem que o máximo de esforços devem ser empregados para minimizar
a descoloração de restaurações de resina composta, adotando excelentes técnicas de
polimento, além de alertar sobre a importância de educar os pacientes quanto a possibilidade
de a restauração sofrer coloração sob a influência de bebidas.
Em relação às resinas compostas modificadas com nanopartículas, Yu et al. (2009)
avaliaram as propriedades ópticas, incluindo estabilidade de cor, de uma resina composta
contendo 0; 0,01; 0,25 e 0,5% em massa de nanopartículas de TiO2 com tamanho médio
menor que 40 nm. Após as análises, os autores rejeitaram a hipótese inicial de que NPs de
TiO2 não teriam influência sobre a cor das resinas compostas, uma vez que os resultados
demonstraram alterações significativas (p < 0,05) na cor desses materiais. A alteração de cor
entre as resinas compostas com diferentes concentrações de TiO2 variou no intervalo de 3,4 –
6,6 unidades de ∆E. A razão para essa alteração de cor pode estar associada com a seletiva
absorção e reflexão da luz pelas nanopartículas de TiO2.
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3.

MATERIAIS E MÉTODOS

3.1.

Síntese de nanopartículas de ZnO, ZnO.Ag, TiO2 e TiO2.Ag pelo
método dos precursores poliméricos
Os reagentes utilizados para a obtenção dos pós de ZnO e TiO2 pelo método dos

precursores poliméricos foram: o isopropóxido de titânio (Ti(OC3H7)4) – Sigma Aldrich P.A.,
Nitrato de zinco hexahidratado (Zn(NO3)2.6H2O) – Sigma Aldrich P.A., ácido cítrico anidro
P.A. (C6H8O7) – Synth e etileno glicol P.A. (HOCH2CH2OH) – Synth.
O processo de síntese dos precursores poliméricos foi realizado de acordo com a
relação ácido cítrico/cátions metálicos na proporção de 3:1 molar e o etileno glicol foi
adicionado em uma razão de 40/60 (% em massa) em relação ao ácido cítrico. As
temperaturas de calcinações são demonstradas na Tabela 1.
Atualmente, este método vem sendo largamente aplicado para a preparação de óxidos
simples e complexos, apresentando grande versatilidade na preparação de pós nanométricos,
com temperaturas de calcinação relativamente baixas, garantindo um controle sobre a
estrutura, estequiometria e morfologia dos mesmos.
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TiO2

ZnO

Tabela 1- Dados das sínteses de nanopartículas de ZnO, ZnO.Ag, TiO2 e TiO2.Ag

Amostra

Síntese

Ag (% massa)

T (°C) e t (h) 1

T (°C) e t (h) 2

ZP1
ZP2
ZP3
ZP4
ZH1
ZH2
ZH3
ZRT1
ZRT2
ZHT1
ZHT2
ZHT3
TP1
TP2
TP3
TP4
TP5
TH1
TH2
TH3
TH4
TH5

Pechini
Pechini
Pechini
Pechini
Hidrotermal/microondas
Hidrotermal/microondas
Hidrotermal/microondas
Temperatura ambiente
Temperatura ambiente
Hidrotermal
Hidrotermal
Hidrotermal
Pechini
Pechini
Pechini
Pechini
Pechini
Hidrotermal/microondas
Hidrotermal/microondas
Hidrotermal/microondas
Hidrotermal/microondas
Hidrotermal/microondas

0,1
0,1
0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1

300°C / 4h
300°C /4h
300°C /2h
300°C /2h
140°C/10 min
140°C/10 min
140°C/10 min
110°C/6h (1:2)
110°C/6h (1:2)
90°C/6h (1:1)
300°C /4h
300°C /4h
300°C /4h
300°C /4h
300°C /4h
140°C/10 min
140°C/10 min
140°C/10 min
140°C/10 min
140°C/10 min

500°C /2h
500°C /2h
400°C /2h
400°C /2h
80°C/20h
80°C/5h
80°C/5h
400°C /2h
400°C /2h
500°C /2h
400°C /2h
600°C /2h
400°C /1h
400°C /2h
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3.2.

Síntese das nanopartículas de prata
Nesse estudo, para preparar as nanopartículas de prata (Ag) utilizou-se os reagentes:

polivinilálcool (PVAL), borohidreto de sódio (NaBH4), e nitrato de prata (AgNO3). Em um
béquer, 7 mg de AgNO3 foi dissolvido em 40 mL de água. Analogamente, uma solução de
borohidreto de prata foi preparada, adicionando 0,0143g of NaBH4 a 5 mL de água destilada,
à temperatura ambiente. Ambas as soluções foram resfriadas em um banho de gelo e então a
solução de nitrato de prata foi adicionada lentamente à solução de borohidreto de sódio, sob
constante agitação com agitador magnético, por 2 min. A solução de polivinilálcool foi
preparada pela adição de 0,010g of PVAL em 20 mL de água destilada sob aquecimento
(80ºC). Esta última solução foi adicionada a supensão de nanopartículas de prata previamente
preparada e agitada por 2 minutos.
A reação de redução do nitrato de prata pode ser descrita como: (SOLOMON, 2007)
AgNO3 + NaBH4 → Ag + ½ H2+½ B2H6 +NaNO3

3.3.

(6)

Síntese de nanopartículas de ZnO, ZnO.Ag, TiO2 e TiO2.Ag pelo
método de hidrotermal assistido por micro-ondas
Neste estudo, a síntese de ZnO pelo método hidrotermal assistido por micro-ondas foi

preparada a partir de proporção 2% em massa molar de ZnCl2. Para tal, 2,726 g de ZnCl2
foram diluídos em 10 mL de água em um recipiente de teflon® (denominado de copo
reacional), sob agitação constante utilizando agitador magnético. Então, adicionou-se à
solução precursora, 10 mL de NaOH, de forma que a solução final tenha preenchido no
mínimo 90% do volume total do copo reacional a fim de obter a máxima eficiência em
relação a pressão auto-gerada (WALTON, 2002). O copo reacional foi inserido no interior da
célula reacional, que foi fechada e transferida para o sistema hidrotermal assistido por microondas, demonstrado na Figura 7.
Para a preparação das nanopartículas de TiO2 por este método, 54 mL da solução
precursora citrato de titânio previamente preparada, foram levados ao copo reacional e
adicionou-se 33,3 mL de NaOH, de forma que a solução final tenha preenchido no mínimo
90% do volume total do copo reacional a fim de obter a máxima eficiência em relação a
pressão auto-gerada (WALTON, 2002). O copo reacional foi inserido no interior da célula
reacional, que foi fechada e transferida para o sistema hidrotermal assistido por micro-ondas
(Figura 7).
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Para a preparação das amostras contendo Ag, antes da adição da base NaOH ao copo
reacional, adicionou-se à solução precursora de ZnO e TiO2, nanopartículas de Ag em
suspensão na proporção de 0,1 e 0,2 % em massa, conforme Tabela 1.

Figura 7 - Esquema do sistema hidrotermal assistido por micro-ondas.
Fonte: MOREIRA (2010).

Neste trabalho, todas as sínteses assistidas por micro-ondas foram realizadas
utilizando-se uma taxa de aquecimento de 140ºC.min-1 e mantidas a 140°C por 10 minutos.
Ao final de cada síntese, o sistema foi resfriado naturalmente até a temperatura
ambiente, para que o copo reacional fosse removido da célula. Após decantação, o conteúdo
do copo reacional foi lavado diversas vezes com água destilada e álcool isopropílico e então
submetidas à centrifugação por 5 minutos à 5500 rpm’s. Este processo foi repetido até a
obtenção do pH 7,0 da solução, indicando que os resíduos da reação foram removidos.
Terminado este processo, o pó precipitado foi transferido para um recipiente de vidro e levado
a estufa a 80ºC por 20 h, obtendo-se o pó completamente seco, submetido à calcinação
posteriormente (Tabela 1).
A formação de nanoestruturas de ZnO através da síntese hidrotermal assistida por
micro-ondas pode ser descrita pela seguinte reação:

3.4.

ZnCl2+2NaOH

micro-ondas

Zn(OH)2↓+2NaCl

Zn(OH)2+2H2O

micro-ondas

Zn OH

+ 2H+

(7)
micro-ondas

ZnO+3H2O

(8)

Síntese de nanopartículas de ZnO e ZnO.Ag pelo método de
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coprecipitação
O método de síntese utilizado neste trabalho permite a obtenção de ZnO poroso à
temperatura ambiente, utilizando como reagentes: nitrato de zinco hexahidratado
(Zn(NO)3.6H2O - Sigma-aldrich, P.A) e hidróxido de sódio (NaOH – Merck, P.A.).
Para obtenção das estruturas trimensionais de ZnO, foi diluído1,5 g de Zn(NO)3.6H2O
em 300 mL de água destilada, em um béquer sob agitação. Simultaneamente, em outro béquer
foi diluído 2 g de NaOH em 10 mL de água destilada. Para obtenção da amostra dopada com
Ag, adicionou-se à solução de nitrato, nanopartículas de Ag em suspensão na proporção de 0,1
e 0,2 % em massa, conforme Tabela 1, e só então foi adicionado o NaOH à solução.
A solução de NaOH foi adicionada lentamente à solução de nitrato de zinco sob
agitação e a solução final foi mantida por 6 h, sob agitação constante, à temperatura ambiente.
O precipitado branco resultante, foi coletado por centrifugação (5 min à 4000 rpm’s) e lavado
repetidas vezes com água destilada e álcool isopropílico, alternando o uso desses reagentes até
a obtenção do pH 7,0. O material então foi levado à estufa na temperatura de 60 °C por 8h,
para secagem.

3.5.

Síntese de nanopartículas de ZnO e ZnO.Ag pelo método
hidrotermal
Para a obtenção de nanorods hexagonais de ZnO, foram utilizados os reagentes:

nitrato de zinco hexahidratado - Zn(NO)3 (Sigma-aldrich, P.A.) e hexametilenotetramina –
HMTA (Aldrich, 99%). A solução foi preparada diluindo-se inicialmente 1,1 g de HMTA em
30 mL de água destilada (0,1 M) e adicionando-se aos poucos à solução de 1,3 g de nitrato de
zinco diluído em 20 mL de água (0,05 M). Para obtenção da amostra dopada com Ag,
adicionou-se à solução de nitrato, nanopartículas de Ag em suspensão na proporção de 0,1 e
0,2 % em massa, conforme Tabela 1, e só então se adicionou o HMTA. A solução final foi
colocada em um pote autoclavável (BOECO) e a ela foi adicionada água destilada até
completar o limite do pote de 80 mL e então levada ao forno a 110 C por 6 h, com taxa de
aquecimento de 10 °C/min. O precipitado branco resultante, foi coletado por centrifugação e
lavado com repetidas vezes com água destilada e álcool isopropílico até obtenção do pH 7,0.
O material então foi levado à estufa na temperatura de 60 °C por 8h para e secagem e
obtenção do material na forma de pó.
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3.6.

Técnicas de caracterização utilizadas

3.6.1. Difração de Raios X (DRX)
A técnica de difração de raios X (DRX) baseia-se no espalhamento de um feixe de
raios X pelos átomos que constituem a rede cristalina dos materiais. As posições e
intensidades relativas dos picos de Bragg permitem identificar a estrutura, quantificar a fase
cristalina presente e a composição. A largura dos picos permite determinar distorções na rede
cristalina, e o tamanho dos cristalitos através da equação de Scherrer:
=

β

β = √

λ
θ

(9)
−

(10)

em que D é o tamanho médio de cristalito; k é uma constante conhecida como fator de forma;

λ é o comprimento de onda da fonte de raios X correspondente a emissão Kα do Cu e igual a
1,54052 Å; θ0 é o ângulo da posição de máxima intensidade do pico; e B e b são as larguras a
meia altura do pico da fase de interesse e do padrão utilizado (b = 0,00136), respectivamente,
tendo o Si como padrão neste caso.
A aplicação da técnica de difração de raios X (DRX) no estudo de materiais cristalinos
está relacionada principalmente a caracterização da estrutura cristalina e obtenção dos
parâmetros de rede da célula unitária.
As medidas de DRX foram realizadas em um equipamento Rigaku, Rotaflex RU200B,
intervalo de 2θ entre 20 e 80°, passo de 0,02° e velocidade de varredura de 2°/min. Os
difratogramas das amostras de ZnO, ZnO.Ag, TiO2 e TiO2.Ag foram comparados aos padrões
existentes na base de dados JCPDS/ ICDD (International Center for Diffraction Data) para a
confirmação da(s) fase(s) cristalina(s) presente(s). O cálculo do tamanho de cristalito foi
realizado utilizando a relação de Scherrer e os pico referente aos planos (101) e (100) do TiO2
e ZnO, respectivamente.

3.6.2. Análise termogravimétrica (TG)
A análise térmica é definida, de forma geral, como medidas de propriedades químicas
e físicas dos materiais, monitoradas em função da temperatura enquanto submetidas a uma
programação controlada. A análise termogravimétrica é utilizada para verificar as alterações
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na massa de uma substância em função do tempo ou da temperatura.
A decomposição térmica das amostras de ZnO, ZnO.Ag, TiO2 e TiO2.Ag antes e
depois das calcinações da síntese dos precursores poliméricos, foi analisada por meio de
ensaios termogravimétricos (Netzsch, TG209). Os ensaios de termogravimetria foram
realizados sob atmosfera de ar sintético (fluxo de 80 mL.min-1) entre 25 e 800°C com taxa de
aquecimento de 10°C.min-1.

3.6.3. Análise por calorimetria diferencial de varredura (DSC)
Com o objetivo de analisar os processos de transição de fase estrutural, as
propriedades térmicas das nanopartículas foram analisadas por meio da técnica de
calorimetria diferencial de varredura (DSC). Este procedimento foi realizado em um aparelho
Netzch DSC 404 em atmosfera de oxigênio e taxa de aquecimento de 10°C.min-1 tendo
alumina (Al2O3) como referência durante a análise térmica.

3.6.4. Área superficial específica pelo método BET
O método padrão para determinação da área superficial específica de pós é por
adsorção de nitrogênio à baixa temperatura e pressão. O procedimento é conhecido como
método BET, por ter sido proposto por Brunauer, Emmet e Teller.
A caracterização da área superficial específica e avaliação do processo de adsorçãodessorção das amostras de ZnO, ZnO.Ag, TiO2 e TiO2.Ag foram determinadas através do
método BET no procedimento padrão. As medidas foram realizadas em um equipamento da
MICROMETRICS modelo ASAP 2020 utilizando o N2 como gás de adsorção-dessorção.
O diâmetro esférico equivalente (d) pode ser calculado a partir da seguinte equação:
=

.ρ

(11)

onde As é a área superficial específica em m2/g e ρ é a densidade do material (ZnO ou TiO2).
A classificação das isotermas e histereses obtidas foi feita de acordo com as normas da
IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry). De acordo com esta
classificação, baseando-se no diâmetro D de um sólido, ele pode ser classificado como
microporoso (D < 20 Å), mesoporoso (20 Å < D < 500 Å) e macroporoso (D > 500 Å).
As isotermas obtidas pela análise dos dados de BET são classificadas em tipos e
caracterizam um determinado material quanto a sua porosidade. Essas isotermas são

62

demonstradas na Figura 8a, onde classifica-se como tipo I aquelas que caracterizam materiais
microporosos, a de tipo II para materiais não porosos ou macroporosos. As isotermas III e IV
são típicas de materiais em que a interação sólido-gás é fraca, sendo observadas em materiais
meso ou macroporosos. (GREGG et al., 1982)
Outra característica observada é a presença de loop de histerese (Figura 8b). O tipo
classificado como H1 é frequentemente associada com materiais porosos, composto por
aglomerados ou de esferas compactadas uniformemente, com estreita distribuição de tamanho
dos poros. A distribuição de tamanho e forma dos poros para amostras com loop do tipo H2
não são bem definidos e possuem difícil interpretação, mas normalmente são atribuídos a
materiais que apresentam larga distribuiçao de tamanho de poros e partícula. Os tipos H3 e
H4 são normalmente obtidos pela análise de materiais mesoporosos formados por
aglomerados de partículas primárias. (SING et al., 1985; GREGG et al., 1982)
(a)

(b)

Figura 8 – Representação dos tipos de (a) isotermas de adsorção e (b) loops de histereses de acordo com a
classificação da IUPAC.
Fonte: SING et al. (1985).

3.6.5. Caracterização microestrutural
A caracterização microestrutural das amostras na forma de pó foi realizada com
auxílio de um microscópio eletrônico de varredura com fonte de emissão eletrostática (FEGMEV, Zeiss-SUPRA35) operado a 5kV em diferentes magnificações e com um microscópio
eletrônico de varredura com fonte de emissão (FEG-MEV - F50 FEI, Nederland) e equipado
com um espectrômetro de raios X de energia dispersiva (EDS).
Para a realização das imagens no modo varredura, as amostras de ZnO, ZnO.Ag, TiO2
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e TiO2.Ag foram previamente preparadas com a adição de pequena quantidade de pó em um
frasco de vidro pequeno contendo acetona, que foi submetido ao tratamento em ultra-som por
15 minutos. Em seguida, duas gotas da solução foram depositadas sobre um substrato de Si o
qual foi devidamente colocado com uma fita adesiva de carbono sobre o porta-amostra (stub).
Após a secagem da solução no substrato, foi realizado o contato elétrico através da aplicação
de tinta prata condutora em uma das extremidades do substrato.
O cálculo do diâmetro médio de partícula foi feito, também, por meio da análise das
imagens de MEV no software de domínio público Image J (desenvolvido por Wayne Rasband
do Research Services Branch, National Institute of Mental Health, Bethesda, Maryland),
medindo-se o diâmetro de cerca de 300 partículas por imagem e obtendo-se um valor médio.
Considerou-se como o valor de diâmetro, a média dos valores obtidos em diferentes imagens
de cada amostra.

3.7.

Resina Composta
Para esse estudo foi utilizada a resina composta nanoparticulada FiltekTM Z350 XT

(3M do Brasil) na cor A2B (Figura 9b), que serviu como grupo controle e também foi
modificada pela incorporação de 1 e 2% de nanopartículas de ZnO, ZnO.Ag, TiO2 e TiO2.Ag.

3.8.

Aparelho fotoativador
O aparelho fotopolimerizador utilizado foi o LED Radii Plus (SDI, Austrália) (Figura

9a) com densidade de potência de 1500 mW/cm² (medida com potenciômetro - Fieldsmaster,
Coherent Commercial Products Division, model number FM, set nº WX65, part number 330506 made in USA).
(a)

(b)

Figura 9 – (a) Fotopolimerizador LED Radii Plus e (b) resina composta nanoparticulada FiltekTM Z350 XT.
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3.9.

Confecção de corpos de prova em resina composta
Para incorporação das nanopartículas (pesadas previamente em balança analítica) na

resina composta, foi seguido protocolo padronizado de manipulação, dividindo-se a resina e
as partículas em pó em quatro partes, conforme Figura 10. Cada porção de resina foi
misturada com cada porção de pó, em várias direções e depois as porções misturadas entre si
por 30 segundos, resultando em uma massa única utilizada para confecção dos corpos-deprova.
Para a confecção dos corpos-de-prova para análise antibacteriana (Figura 11h-j) e
estabilidade de cor (Figura 11d-g) foram utilizadas matrizes metálicas com 3 e 10 mm de
diâmetro e 2 mm de espessura, respectivamente (ISO 4049: 2000). Na confecção dos corposde-prova, a resina composta foi levada à matriz com auxilio de espátula Thompson em único
incremento até completar todo o orifício, e em seguida foi posicionada uma tira de poliéster,
lamínula de vidro e peso metálico de 1 Kg sobre a superfície de topo da resina composta e
realizada fotoativação sobre a lamínula de vidro por 40s. Os corpos-de-prova do teste de
estabilidade de cor foram identificados e armazenados em recipientes de plástico contendo 10
mL de saliva artificial em estufa a 37ºC (±1°C). Para o teste antimicrobiano, os corpos-deprova foram embalados por grupo experimental e autoclavados (121°C, 1 atm), por 15 min.
Para a confecção dos corpos de prova para o teste de resistência à compressão
(Figura 11a-c) foram confeccionados oito corpos de prova para cada grupo experimental
(controle, 1 e 2 % de nanopartículas. De acordo com a norma ISO 9917, uma matriz metálica
bipartida em aço inoxidável medindo 6x4mm foi posicionada sobre uma placa de vidro e a
resina composta inserida até o preenchimento do orifício da matriz metálica. Sobre a resina
composta colocou-se uma tira de poliéster, lamínula de vidro e um peso metálico com massa
de 1kg. A fotoativação foi feita por 40 segundos no topo e na base, e mais 4 exposições
laterais diametralmente opostas por 40 segundos, cada. Os corpos de prova foram depositados
em recipiente de plástico contendo 10mL de saliva artificial e armazenados em estufa a 37ºC
(± 1 ºC) durante 48 horas.
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Figura 10 – Incorporação do pó nanoparticulado na resina composta por
protocolo padronizado de manipulação.

a

d
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b

e

f

i

g

j

Figura 11 – Confecção dos corpos-de-prova com (a-c) matriz metálica bipartida de orifício 6x4 mm para
resistência à compressão, (d-g) matriz metálica com orifício 10x3 mm e conicidade 0,2 mm para estabilidade de
cor e (h-j) matriz metálica de orifício 10x2 mm para análise antimicrobiana.
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3.10. Análise da resistência à compressão axial da resina composta
modificada com nanopartículas de ZnO.Ag e TiO2.Ag
Para o teste de resistência à compressão axial da resina composta modificada com NPs
de ZnO.Ag (amostras ZRT2, ZHT2, ZH2 e ZP2) e TiO2.Ag (amostras TH2 e TH3), os ensaios
foram realizados em máquina de ensaios mecânicos EMIC com célula de carga de 10kN à
velocidade de 0,5mm/min, como pode ser visto na Figura 12. Por meio do software Tesc, a
gravação de dados e processamento dos valores de resistência à compressão obtidos em MPa
foram transferidas para um computador. Os resultados foram submetidos a análise de
variância (ANOVA) de medidas repetidas seguida pelo teste de de Tukey.

Figura 12 – Análise de Resistência à compressão em máquina de ensaio universal EMIC.

3.11.

Análise da estabilidade de cor da resina composta modificada com
nanopartículas de ZnO.Ag e TiO2.Ag
A estabilidade de cor, em saliva artificial e solução de café, foi analisada para a

resina composta modificada com NPs de ZnO.Ag (amostras ZRT2, ZHT2, ZH2 e ZP2) e
TiO2.Ag (amostras TH2 e TH3). Para este teste foram confeccionados 10 corpos de prova por
grupo para cada solução utilizada. A Figura 13 apresenta o espectrofotômetro (Minolta, CM
2600d) utilizado nas mensurações de cor. Os valores obtidos pelo espectrofotômetro foram
transferidos a um microcomputador acoplado ao aparelho mediante um software específico,
registrando os valores das variáveis de cor de acordo com o sistema CIE- L*a*b*
recomendado pela CIE (Commission Internationale de l’Eclairage). Os corpos de prova
foram armazenados em recipientes de plástico contendo soluções de saliva e café. Foram
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realizadas, tomadas de cor nos seguintes momentos: imediatamente após a confecção dos
corpos de prova; tomada 24, 48 horas, 7, 14, 21, 28, 60 e 90 dias após imersão nas soluções.
Os frascos dos grupos de saliva artificial e café foram armazenados em estufa a 37°C durante
todo o período de análise.

Figura 13 - Espectrofotômetro (Minolta, CM 2600d) utilizado nas mensurações de cor

A estabilidade de cor final de cada um dos espécimes foi determinada pela fórmula:
∆E = [(L1 – L2 )2 + (a1 – a2)2 + (b1 – b2)2]1/2

(12)

Para os valores de ∆E foi adotada a classificação determinada pela “National Bureau
of Standards” (NBS), determinando o nível de alteração de cor. Os resultados foram
submetidos à análise de variância (ANOVA) para medidas repetidas.

3.12.

Avaliação da capacidade antibacteriana da resina composta
modificada com nanopartículas de ZnO, ZnO.Ag, TiO2 e TiO2.Ag

3.12.1. Seleção da Bactéria e Preparo da Suspensão Bacteriana Padronizada
A cepa de Streptococcus mutans usada na pesquisa foi ATCC 25175. A partir de um
tubo contendo 5mL de BactoTM BHI caldo (Brain Heart Infusion) e 50µL da suspensão
bacteriana, descongelada naturalmente, foram inoculados 10µL por meio de alças descartáveis
neste tubo que ficou incubado em estufa, durante 24 horas a 37ºC (±1°C) em atmosfera de
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microaerofilia. A cultura do tubo com BHI foi transferida para um tubo Falcon e centrifugada
a 3000 rpm por 15 min para obtenção de um precipitado da biomassa. O sobrenadante foi
descartado e a biomassa suspensa em PBS (solução salina tamponada fosfatada) para
obtenção de uma soluçao de aproximadamente 108 UFC/ml.

3.12.2. Formação de Biofilme Bacteriano in vitro sobre os Corpos-de-Prova
de Resina Composta
Os corpos de prova de resina composta foram colocados em poços de placas de
poliestireno para microculturas com 24 poços, de fundo arredondado (NunclonTM, Nunc). Os
poços foram preenchidos com a suspensão de Streptococcus mutans previamente preparada e
900µL de solução de BHI com 5% de sacarose e armazenados para incubação e formação de
biofilme por 7 dias em estufa a 37ºC (±1°C) (Figura 14).
Os meios de cultura (solução de BHI com 5% de sacarose) dos poços foram
substituídos a cada 48 horas, a fim de fornecer substrato adequado ao crescimento bacteriano,
evitando o esgotamento de nutrientes para as bactérias. Para a troca do meio de cultura, a
solução de BHI foi sugada dos poços da placa de cultivo com ponteiras esterilizadas e
pipetadores automáticos, e então realizada lavagem dos corpos de prova por três vezes com
1000µL de solução PBS esterilizada, e então novo meio de cultura esterilizado foi adicionado
novamente aos poços.

Figura 14 – Biofilme de Streptococcus mutans formado em placa de cultivo de 24 poços contendo os corpos de
prova de resina composta
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3.12.3. Avaliação quantitativa de células bacterianas viáveis dos biofilmes
Após 7 dias de incubação e formação do biofilme de S. mutans, foi realizada a
lavagem dos corpos de prova, desagregação do biofilme e sua avaliação quantitativa, ou seja,
contagem de unidades formadoras de colônia (UFC) ou de células viáveis.
Para a lavagem, foram retirados os 1000µL de meio de cultura de cada poço com
pipetador automático e em seguida, injetado 1000µL de PBS esterilizado, lavando a superfície
dos corpos de prova e removendo as células bacterianas não aderidas, repetindo esse
procedimento por três vezes.
Para desagregação do biofilme e liberação das células bacterianas aderidas aos
corpos de prova, estes foram colocados em tubo Falcon com 5mL de PBS e agitados com
auxílio de agitador “Vortex” por 1 min, então imergidos em cuba ultrassônica por 8 minutos.
As células viáveis da solução resultante foram contadas utilizando o método das diluições
seriadas, onde a partir da suspensão de biofilme desagregado, são produzidas 5 diluições, 10-1,
10-2, 10-3, 10-4, 10-5 para cada poço de cada grupo investigado, seguido de plaqueamento das
diluições (semeadura sobre meio de cultura sólido) e contagem de unidades formadoras de
colônias (UFC) presentes nas placas. O processo que vai da confecção dos corpos de prova,
passa pela indução do biofilme, análise por diluições seriadas, incubação e contagem das
UFCs, está esquematizado na Figura 15.
Com os valores das contagens foram plotados gráficos de barras que mostram o
número de UFC para cada mL e por mm2 dos corpos-de-prova. Também foi calculada a
porcentagem de sobrevivência, ou seja, o percentual de células que sobreviveram e
permaneceram aderidas sobre os corpos-de-prova dos diferentes grupos. O experimento de
contagem de UFC será realizado em triplicata.
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Contato na placa
de cultivo

Confecção dos corpos de prova
Suspensão de
Streptococcus mutans

Indução do
biofilme (7 dias)
Figura 15 -

Incubação
à 37 °C por 24h

Diluições seriadas

Contagem de Unidades
formadoras de colônia (UFC)

Figura 16 - Esquema da análise antibacteriana: da confecção dos corpos-de-prova à contagem das UFCs.

71

3.12.4. Análise do biofilme por microscopia eletrônica de varredura
A análise do biofilme de S.mutans formado sobre os corpos de prova de resina
composta procedeu da seguinte forma: inicialmente foram realizados procedimentos de
incubação, da mesma forma que no experimento de contagem de células viáveis, citado na
seção 3.12.3. Então, os corpos de prova de cada grupo foram imergidos em glutaraldeído a
2,5% em poços de uma placa de poliestireno por 15 minutos para a fixação dos
microrganismos, seguida da desidratação gradual em séries (15, 30, 50, 70, 90 e 100%) com
álcool absoluto (Sigma Aldrich), por 15 minutos cada. Os corpos de prova foram fixados com
fita carbono em suporte metálico (stubs) e recobertos com ouro, para torná-los condutivos. A
observação por MEV foi feita com com um microscópio eletrônico de varredura com fonte de
emissão (FEG-MEV - F50 FEI, Nederland) e equipado com um espectrômetro de raios X de
energia dispersiva (EDS).
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4.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Conforme descrito no capítulo 3, diferentes métodos de síntese foram utilizados para a

obtenção das nanopartículas de ZnO, TiO2, ZnO.Ag e TiO2.Ag. A seguir são apresentados
resultados e discussão obtidos a partir da caracterização dessas nanopartículas por meio das
técnicas de difração de raios X, termogravimetria, método BET de análise de área superficial
e microscopia eletrônica de varredura. Em seguida, são apresentados os resultados e
discussões referentes às análises das propriedades de resistência à compressão, estabilidade de
cor e atividade antibacteriana da resina composta Filtek Z350 XT (3M ESPE) dopada com as
nanopartículas sintetizadas.
Na síntese pelo método dos precursores poliméricos ocorre a reação entre os sais
metálicos e o ácido carboxílico, em geral ácido cítrico, formando um citrato metálico, através
da seguinte reação:
Nos compostos estudados neste trabalho, as reações de poliesterificação ocorreram
continuamente até que a rede de polímero foi formado.
Existem diversas formas de sintetizar TiO2 e podem ser obtidas duas formas principais
de estrutura deste material, que apresentam atividade fotocatalítica: Anatase (com band gap
de 3,2 eV) e Rutilo (com band gap 3,0 eV), ambos com estrutura octaédrica que diferem pelo
padrão de distorção de suas cadeias.
A escolha do método de preparação é um fator importante para a síntese do TiO2, uma
vez que as fases anatase e rutilo são formadas ao mesmo tempo durante a síntese desse
composto. Além disso, entre os três diferentes polimorfos de dióxido de titânio (anatase, rútilo
e brookite), a estrutura anatase é a que apresenta a maior atividade fotocatalítica, sendo,
portanto, um material mais bactericida (BU et al., 2012; MITSIONIS et al., 2013).
Sendo assim, uma série de métodos de síntese têm sido úteis na produção de TiO2
nanoestruturado com diferentes tamanho de partícula, morfologia, propriedades estruturais e
físico-químicas, além de diferente atividade fotocatalítica. Estas condições incluem os tipos
de precursores, a concentração dos reagentes, o pH e condições de temperatura e pressão da
solução de reação (BU et al., 2012; Li et al., 2003).
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4.1.

Caracterização das nanopartículas de TiO2 e TiO2.Ag

4.1.1. Termogravimetria (TG) e Calorimetria exploratória diferencial
(DSC)
A análise térmica foi adotada para avaliar as propriedades térmicas das partículas antes
da calcinação, apenas das amostras sintetizadas via precursores poliméricos, uma vez que essa
síntese resulta na formação de subprodutos orgânicos que precisam ser totalmente eliminados
para completa cristalização do material. O mesmo não ocorre na síntese hidrotermal assistida
por micro-ondas, dada a efetividade na cristalização do material após a síntese, dispensando
processos de calcinações adicionais e, portanto, a análise térmica não foi realizada nessas
amostras.
A Figura 17 apresenta a curva de TG/DSC da amostra TP2 (TiO2.Ag) (antes da
calcinação).
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Figura 17 - Termogravimetria (TG) e Calorimetria exploratória diferencial
(DSC) da amostra TP2 – NPs de TiO2 dopado com Ag.

Observa-se uma perda de massa na região de 25 -100 °C, que é atribuído à remoção da
água absorvida e a umidade, esta perda de massa é de ~2% nesse 1º estágio. A segunda etapa
de decomposição térmica ocorre na faixa de temperatura entre 100 e 450 °C, e é descrito por
um pico largo exotérmico, com uma perda de massa associada de ~4%. Este estágio é
atribuído à perda de resíduos orgânicos da amostra e subsequente cristalização do TiO2 na
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fase anatase, em uma etapa que varia entre 200 e 450 °C. O terceiro e último estágio é visto
com um pico largo endotérmico em ~715 °C, sem perda de massa associada. Este estágio é
atribuído à transformação de fase do TiO2 anatase para rutilo. Esse evento ocorre na região
entre 550 e 850 °C (BU et al., 2012; LI et al., 2003; MITSIONIS et al., 2013).

4.1.2. Análise estrutural por Difratometria de raios X
Como dito previamente, a geração das fases de TiO2 depende significativamente dos
parâmetros de síntese, que, por sua vez, afetam o produto. A cinética destes processos é
tipicamente considerada em termos de temperatura e tempo. Considera-se que a fase anatase
se transforma irreversivelmente para a fase rutilo em ar a 600 °C, no entanto, relata-se
temperaturas de transição que variam entre 400 – 1200 °C, devido ao uso de diferentes
métodos para determinar as temperaturas de transição, matérias primas e métodos de
processamento (HANAOR et al., 2011).
A Figura 18 apresenta os difratogramas das amostras de TiO2 e TiO2.Ag.
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Figura 18 – Difratogramas das NPs na forma de pó de TiO2 e TiO2.Ag obtidos via (a) precursores poliméricos:
TP2 (400 °C/0,1% Ag), TP3 (500 °C/0,1% Ag), TP4 (400°C/0,2% Ag) e TP5 (600 °C/0,1% Ag); e (b)
hidrotermal assistida por micro-ondas: TH1(140°C), TH2 (140°C/0,1% Ag), TH3 (140°C/0,2% Ag), TH4 (400°C
por 1h/0,1% Ag) e TH5 (400°C por 2h/0,1% Ag).

Os difratogramas acima revelam padrões de cristalinidade consistentes com a
formação da fase anatase (JCPDS – 73-1764) como pico principal do plano de difração (101),
além de picos referentes à fase rutilo (JCPDS – 080-0074) com o pico principal do plano de
difração (110). Isso, porque as amostras TP2 e TP4 foram calcinadas a 400 °C, TP3 a 500 °C
e TP5 a 600 °C, todas por 2h. Em (b) observa-se início de cristalização e formação da fase
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anatase nas amostras obtidas via síntese hidrotermal assistida por micro-ondas.
A Tabela 2 apresenta os valores do tamanho de cristalito calculados por meio da
equação de Scherrer, a partir do pico referente ao plano de difração (101) nos difratogramas
das amostras de TiO2 sintetizadas via método dos precursores poliméricos. Para as amostras
obtidas via hidrotermal, não foi realizado o cálculo, uma vez que seus difratogramas
revelaram que as amostras não apresentam fase cristalina totalmente formada.
Observa-se que com o aumento da temperatura de calcinação há um discreto e
simultâneo aumento no tamanho de cristalito dos materiais. Isso porque quanto maior a
temperatura, maior é o fornecimento de energia ao meio reacional para o crescimento dos
núcleos cristalinos. Além disso, o processo de transição de anatase para rutilo, observado
principalmente para a amostra TP5, é naturalmente um processo de nucleação e crescimento,
que depende, dentre outras variáveis já citadas, da temperatura de reação e fluxo de calor
(HANAOR et al., 2011; SIMÕES et al., 2012).
Observa-se ainda que o aumento na concentração do dopante Ag, de 0,1 para 0,2%
entre as amostras TP2 e TP4 calcinadas a 400 °C provoca alteração de tamanho de cristalito
mais significativa do que aquela observada entre amostras sintetizadas em diferentes
temperaturas de calcinação.

Tabela 2 - Tamanho de cristalito das nanopartículas de TiO2 e
TiO2. Ag sintetizadas via precursores poliméricos
Amostra

2θ (graus)

FWHM

TP2
TP3
TP4
TP5

25,36
25,24
25,28
25,34

0,81
0,63
0,51
0,36

Tamanho de
cristalito (nm)
10,12
12,93
16,20
23,20

Onde : TP2 (400 °C/0,1% Ag), TP3 (500 °C/0,1% Ag), TP4 (400°C/0,2% Ag) e TP5 (600 °C/0,1% Ag).

4.1.3. Análise pelo método BET
Os valores de área superficial específica e diâmetro de partícula obtidos a partir da
análise pelo método BET, para as amostras de TiO2.Ag sintetizadas via precursores
poliméricos e por hidrotermal assistida por micro-ondas, são apresentados na Tabela 3. Os
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valores de áreas superficiais das amostras sintetizadas pelo método hidrotermal com microondas são significantemente mais elevados em comparação às amostras sintetizadas via
precursores poliméricos. Espera-se que as áreas superficiais mais elevadas, apresentam
potencialmente melhor desempenho na análise de algumas propriedades, tais como a
capacidade de inibição da formação de um biofilme bacteriano, uma vez que esses materiais
devem propiciar maior contato da superfície de partícula com as bactérias, permitindo ação
mais efetiva.
A Figura 19 mostra as isotermas de adsorção-dessorção de N2 dos pós
nanoparticulados de TiO2 e TiO2 dopados com Ag. Todas as amostras sintetizadas exibem
isoterma típica do tipo IV com loop de histerese tipo H2, que têm características típicas de
materiais mesoporosos. O forte loop de histerese exibidos pelas amostras indicam
que os tamanhos dos poros das partículas têm distribuição estreita e confirma sua
mesoporosidade (SING et al., 1985).
Os valores de área superficial específica das NPs de TiO2 e TiO2.Ag são apresentados
na Tabela 3, alé, de um conjunto de valores de diâmetro médio de partícula (calculados a
partir dos valores de áreas superficiais) e do diâmetro médio de cristalito (calculados a partir
da equação de Scherrer, tomando como base o pico referente ao plano (101) dos
difratogramas das amostras de TiO2.Ag sintetizadas via precursores poliméricos). As
nanopartículas de TiO2.Ag sintetizadas pelo método hidrotermal assistido por micro-ondas
apresentaram altíssimos valores de área superficial (entre 129,58 e 322,58 m2/g), o que deve
contribuir significantemente para a aplicação antibacteriana desejada nesse estudo. Como
previamente comentado, as imagens de MEV dessas amostras não permitiram a mensuração
do diâmetro de partícula, dada sua aglomeração. Por não estarem completamente cristalinas, e
portanto, não se obter difratogramas com os picos correspondentes à fase cristalina de TiO2,
as amostras sintetizadas por via hidrotermal assistida por micro-ondas não têm os valores de
diâmetros de cristalitos apresentados na Tablea 3. A relação DBET/DDRX apresentada indica que
os valores de tamanho médio de cristalito são diferentes e maiores que 1, ou seja, que uma
partícula é formada por um conjunto de cristalitos.
Gomes Filho et al. (2012) e Costa et al. (2006) afirmam em seus trabalhos, que quando
a razão DBET/DDRX > 1 o material em questão é policristalino e quanto mais esse valor se
distancia de 1, maior é a tendência à aglomeração das partículas e consequentemente, menor a
área superficial específica.
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Tabela 3 – Tamanho de cristalito (DDRX), diâmetro médio de partícula (DBET)
e área superficial (ABET) das amostras de TiO2 e TiO2.Ag

Amostra

DDRX (nm)

DBET (nm)

ABET (m2/g)

DBET/DDR
X

TP1
TP2
TP3
TP4
TP5
TH1
TH2
TH3
TH4
TH5

10
10
12
23
16
+
+
+
+
+

18
56
43
25
23
3
4
8
13
11

1,80
5.6
3.58
1.08
1.43
+
+
+
+
+

85,02
29,30
32,91
57,73
61,70
447,60
322,58
180,56
110,29
129,58

+ Material não está completamente cristalino

Em que: NPs de TiO2 e TiO2.Ag via precursores poliméricos: TP1 (400°C); TP2 (400°C/0,1% Ag); TP3
(500°C/0,1% Ag); TP4 (400°C/0,2% Ag); TP5 (600°C/0,1% Ag) e amostras sintetizadas via hidrotermal com
micro-ondas: TH1(140°C); TH2 (140°C/0,1% Ag); TH3 (140°C/0,2% Ag); TH4 (400°C por 1h/0,1% Ag) e TH5
(400°C por 2h/0,1% Ag).
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Figura 19 – Isotermas de adsorção-dessorção de N2 das nanopartículas de TiO2.Ag sintetizadas via (a) e (b)
precursores poliméricos e (c) e (d) hidrotermal assistida por micro-ondas.
Em que: TiO2 e TiO2.Ag obtidos via precursores poliméricos: TP2 (400 °C/0,1% Ag), TP3 (500 °C/0,1% Ag),
TP4 (400°C/0,2% Ag) e TP5 (600 °C/0,1% Ag); e hidrotermal assistida por micro-ondas: TH1(140°C), TH2
(140°C/0,1% Ag), TH3 (140°C/0,2% Ag), TH4 (400°C por 1h/0,1% Ag) e TH5 (400°C por 2h/0,1% Ag).
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4.1.4. Análise por Microscopia eletrônica de varredura (MEV-FEG)
Em relação à síntese hidrotermal assistida com micro-ondas, ela significativamente
contribui para a síntese de nanopartículas e nanoestruturas, cujo crescimento é altamente
sensível às condições de reação, beneficiando-se, assim, do eficiente e controlado
aquecimento previsto pela irradiação de micro-ondas. Rotas sintéticas para a produção de
TiO2 geralmente resultam em um sólido cristalino das fases anatase ou rutilo, dependendo da
via de preparação e das condições experimentais (BILECKA, 2010; CHAUHAN, 2012).
Ao sintetizar nanopartículas de TiO2 dopado com Ag, Chauhan et al. (2012),
obtiveram um produto cristalino com tamanho variando entre 8 e 33 nm para diferentes
temperaturas de calcinação (300 à 800 °C). Verificaram que a incorporação de 3 a 5% de Ag
provocou uma diminuição do tamanho dos nanocristais em relação ao TiO2 não dopado e que
a morfologia era semelhante à um aglomerado de partículas esféricas.
As micrografias das NPs de TiO2 e TiO2.Ag na forma de pó obtidas via síntese
hidrotermal assistida por micro-ondas, são apresentadas na Figura 20 e 21.
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(a)

(b)

(c)

Figura 20 - Micrografias das NPs TiO2 e TiO2.Ag sintetizadas via hidrotermal assistida por micro-ondas: (a)
TH1(140 °C), (b) TH2 (140°C/0,1% Ag), (c) TH3 (140°C/0,2% Ag)

82

(a)

(b)

Figura 21 - Micrografias das NPs TiO2 e TiO2.Ag sintetizadas via hidrotermal assistida
por micro-ondas: (a) TH4 (400°C por 1h/0,1% Ag) e (b) TH5 (400°C por 2h/0,1% Ag)
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As micrografias acima apresentam aglomerados de partículas esféricas com diâmetro
médio, calculado a partir da área superficial, variando entre 3 e 13 nm. Não são observadas
grandes diferenças de microestrutura entre as nanopartículas dopadas e não dopadas com
prata. Os grandes aglomerados formados tornam inviável a mensuração dos diâmetros médios
das partículas a partir da análise das micrografias.
As imagens de MEV-FEG das NPs de TiO2 e TiO2.Ag obtidas via síntese dos
precursores poliméricos são apresentadas na Figura 22 e 23. Observa-se nesta figura, que não
há importantes diferenças nas micrografias dos pós obtidos por essa síntese, no que se refere
às temperaturas de calcinação e à adição de diferentes concentrações do dopante Ag.
Condizentes com as observações de Rosário et al. (2012) e Graça et al. (2012), a síntese via
precursores poliméricos realizada neste estudo, gerou aglomerados de nanopartículas de TiO2
de forma esférica com diâmetro variando entre 18 e 56 nm. Uma vez que essas partículas
formam grandes aglomerados, não foi possível fazer cálculo de diâmetro médio das
nanopartículas e sua distribuição a partir das micrografias obtidas.
Quanto à síntese de nanopartículas de TiO2 dopadas e não dopadas com prata, pelo
método Pechini, a literatura relata que os produtos são agregados de tamanho entre 3-20 µm
compostos por partículas nanométricas, com semelhantes valores de área superficial e
tamanho de grão, mesmo com o acréscimo do dopante prata. Revela, ainda, que o diâmetro
dessas partículas, calculado a partir do valor de área superficial, varia entre 14 e 28 nm e são
maiores que os respectivos tamanhos de cristalitos. Quando obtidas em diferentes
temperaturas de calcinação, os produtos são nanoestruturas esféricas com diâmetro médio de
30 nm para amostras sintetizadas a 400 °C, nanoestruturas esféricas distorcidas com ~50 nm
para as sintetizadas à 500 °C e estruturas prismáticas maiores que 100 nm, típicas da fase
rutilo, para as sintetizadas à 800 °C (GRAÇA et al., 2012; ROSÁRIO et al, 2012).
Chauhan et al. (2012) relatam a dificuldade em se estimar o tamanho das partículas de
TiO2 dopado e não dopado com Ag, por meio das imagens de MEV, dada a formação de
“clusters” e sua distribuição não uniforme, sendo a resolução do aparelho de MEV, limitada
para este uso. Em sua síntese, produziram nanopartículas esféricas aglomeradas com tamanho
variando entre 50 e 90 nm e verificaram que a adição do dopante gera pequena ou nenhuma
influência no tamanho de partícula.
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(a)

(b)

Figura 22 - Micrografias das NPs de TiO2 e TiO2.Ag sintetizadas via precursores
poliméricos: (a) TP1 (400 °C), (b) TP2 (400 °C/0,1% Ag)
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(a)

(b)

(c)

Figura 23 - Micrografias das NPs de TiO2 e TiO2.Ag sintetizadas via precursores poliméricos:
(a) TP3 (500 °C/0,1% Ag), (b) TP4 (400 °C/0,2% Ag) e (c) TP5 (600 °C/0,1% Ag)
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4.2.

Caracterização das nanopartículas de ZnO e ZnO.Ag
Durante a síntese pelo método dos precursores poliméricos ocorrem reações de

complexação e polimerização de metais. Tal como nos materiais sintetizados neste trabalho, a
complexação do ZnO com o ácido cítrico ocorre de acordo com a seguinte reação:

Zn(NO3)2.6H2O + 2C6O7H8 → Zn(C6O7H7)2 + 2HNO3 + 6H2O

(14)

4.2.1. Termogravimetria (TG) e Calorimetria exploratória diferencial
(DSC)
A curva de DSC da amostra ZP2 (Figura 24) caracteriza-se por um múltiplo processo
exotermico, que é complatado em torno de 600 °C. A primeira fase de decomposição térmica
ocorre da temperatura ambiente a ~110 °C, na qual pode ser observada um perda de massa de
~2% na curva de TG, atribuída à remoção de água adsorvida. No estágio seguinte, e principal,
de decomposição térmica, que vai de ~350 °C a 600 °C, é observada uma perda de massa de
~25%. Essa perda de massa é acompanhada de pico largo altamente exotérmico na curva de
DSC, este estágio de decomposição térmica pode ser associado à combustão total dos resíduos
orgânicos e subsequente cristalização das fases cristalinas.

DSC
TG

↑ Exotérmico
↓ Endotérmico
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Figura 24 – Termogravimetria (TG) e Calorimetria exploratória diferencial (DSC) da
amostra ZP2 – ZnO.Ag (500°C/0,1% Ag).
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4.2.2. Análise por difração de raios X (DRX)
Os padrões de difração de raios X das amostras sintetizadas via precursores
poliméricos (ZP1 e ZP2), hidrotermal assistido por micro-ondas (ZH1 e ZH2), coprecipitação
(ZRT1 e ZRT2) e hidrotermal (ZHT1 e ZHT2) são apresentados na Figura 25. Observa-se que
todos os picos de difração podem ser indexados como ZnO de estrutura hexagonal (JCPDF –
36-1451). Não são observados picos característicos de impureza, nem picos referentes à Ag,
dada sua baixa concentração presente nas amostras, estando fora do limite de detecção do
difratômetro. Esses resultados indicam que é possível sintetizar com sucesso, o ZnO
micro/nanoestruturado à temperatura ambiente pelo método de coprecipitação, obtendo-se um

ZnO Wurtzita - JCPDS 36-1451
(101)

(004)

(202)

(103)

(200)
(112)
(201)

(110)

(100)

(102)

ZP3

Intensidade (u.a.)

ZP4

(002)

(202)

(004)

(103)

(102)

(200)
(112)
(201)

(b)

(110)

(101)

ZnO Wurtzita - JCPDS 36-1451

Intensidade (u.a.)

(100)

(a)

(002)

produto totalmente cristalino após 6h de reação.

ZH2

ZP2

ZH1

ZP1
50

60

70

80

30

40

50

80

60

2θ (graus)

70

80

(102)

(202)

(100)

(002)

(101)

ZHT2

ZHT1

ZRT1
20

(004)

ZRT2

Intensidade (u.a.)

(004)

(202)

(112)
(201)

(200)

(103)

(110)

(102)

70

ZnO Wurtzita - JCPDS 36-1451

(d)

(100)
(002)

(101)

ZnO Wurtzita - JCPDS 36-1451

Intensidade (u.a.)

60

2θ (graus)

2θ (graus)

(c)

50

(200)
(112)
(201)

40

40

(103)

30

30

(110)

20

20

20

30

40

50

60

70

80

2θ (graus)

Figura 25 – Difratogramas das amostras na forma de pó de ZnO e ZnO.Ag obtidos via (a) precursores
poliméricos: ZP1 (500°C); ZP2 (500°C/0,1% Ag); ZP3 (400°C/0,1% Ag) e ZP4(400°C/0,2% Ag); (b)
hidrotermal com micro-ondas: ZH1 (140°C); ZH2 (140°C/0,1% Ag); (c) coprecipitação: ZRT1e ZRT2 (0,1%
Ag) à temperatura ambiente e (d) hidrotermal: ZHT1 (110°C) e ZHT2 (110°C/0,1% Ag).
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Os valores de tamanho de cristalito das amostras de ZnO e ZnO.Ag sintetizadas pelas
quatro rotas de síntese já citadas, estão listados na Tabela 4. Observa-se que não há variação
significativa do tamanho de cristalito tanto entre as amostras sintetizadas pela mesma rota
quanto por rotas diferentes. A adição do dopante Ag também não provoca grandes alterações
no diâmetro médio dos cristalitos.

Tabela 4 - Tamanho de cristalito das amostras de ZnO e ZnO.Ag

Amostra

2θ (graus)

FWHM

ZP1
ZP2
ZP3
ZP4
ZH1
ZH2
ZRT1
ZRT2
ZHT1
ZHT2

36,38
36,38
36,38
36,32
36,32
36,26
36,24
36,3
36,26
36,20

0,417
0,29
0,41
0,36
0,42
0,49
0,38
0,35
0,19
0,21

Tamanho de
cristalito (nm)
20,37
29,08
20,46
23,54
19,99
17,00
22,15
23,89
47,57
42,29

Em que: NPs de ZnO e ZnO.Ag sintetizadas via precursores poliméricos: ZP1 (500°C); ZP2 (500°C/0,1% Ag);
ZP3 (400°C/0,1% Ag) e ZP4(400°C/0,2% Ag); hidrotermal com micro-ondas: ZH1 (140°C); ZH2 (140°C/0,1%
Ag); coprecipitação: ZRT1e ZRT2 (0,1% Ag à temperatura ambiente) e hidrotermal: ZHT1 (110°C) e ZHT2
(110°C/0,1% Ag).

4.2.3. Análise pelo método BET
Medições de adsorção de gás são amplamente utilizadas para a determinaçao da área
de superfície e de distribuição de tamanho de poro de materiais em uma variedade de
diferentes materiais sólidos. É também, uma parte essencial de muitas investigações
fundamentais aplicadas sobre a natureza e o comportamento de superfícies sólidas. A Figura
26 apresenta as isotermas de adsorção-desorção de N2 dos pós nanoparticulados de ZnO e
ZnO dopado com Ag, das quatro rotas sintéticas seguidas. Os valores de área superficial
variaram entre 12,06 e 42,26 m2/g para as nanopartículas sintetizadas via precursores
poliméricos e entre 17,69 e40,72 m2/g para as sinteizadas via hidrotermal assistida por microondas. As isotermas obtidas são do tipo IV, o que está associado à condensação capilar
indicando a presença de mesoporos, além de serem caracterizadas pela presença de um loop
de histerese do tipo H1. O tipo H1 é frequentemente associado com materiais porosos que
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consistem de aglomerados ou compactos de esferas uniformes em matriz bastante regular e
com estreita distribuição de tamanho de poro (JIA, Y., et al. 2013; SING, 1985). Os valores
de área superficial específica das amostras de ZnO e ZnO.Ag são apresentados na Tabela 5.
16

ZP1

(a)

ZP2

40

(b)

Quantidade adsorvida (cm³/g)

Quantidade adsorvida (cm³/g)

14
12
10
8
6
4
2

30

20

10

0

0
0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

0.6

0.8

1.0

Pressão Relativa (P/Po)

1.2

1.4

1.6

Pressão Relativa (P/Po)
60

ZH1
ZH2

(c)

ZRT1
ZRT2

50

100

Quantidade adsorvida (cm³/g)

Quantidade adsorvida (cm³/g)

120

80

60

40

20

(d)

40

30

20

10

0

0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.2

0.4

Pressão Relativa (P/Po)

0.6

0.8

1.0

1.2

Pressão Relativa (P/Po)

4.5

ZHT1
ZHT2

Quantidade adsorvida (cm³/g)

4.0

(e)

3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

Pressão Relativa (P/Po)

Figura 26 - Isotermas de adsorção-dessorção de N2 das nanopartículas de ZnO e ZnO.Ag sintetizadas via (a) e
(b) precursores poliméricos, (c) hidrotermal assistida por micro-ondas, (d) coprecipitaçao e (e) hidrotermal.
Em que: NPs de ZnO e ZnO.Ag sintetizadas via precursores poliméricos: ZP1 (500°C); ZP2 (500°C/0,1% Ag);
ZP3 (400°C/0,1% Ag) e ZP4(400°C/0,2% Ag); hidrotermal com micro-ondas: ZH1 (140°C); ZH2 (140°C/0,1%
Ag); coprecipitação: ZRT1e ZRT2 (0,1% Ag à temperatura ambiente) e hidrotermal: ZHT1 (110°C) e ZHT2

90

(110°C/0,1% Ag).

Tabela 5 – Área superficial específica das NPs de ZnO e ZnO.Ag

Amostra
ZP1
ZP2
ZP3
ZP4
ZH1
ZH2
ZH3

ABET (m2/g)
22,11
12,06
18,93
42,26
40,57
40,72
17,69

Amostras sintetizadas via precursores poliméricos: ZP1 (500°C), ZP2 (500°C/0,1% Ag), ZP3 (400°C/0,1% Ag) e
ZP4(400°C/0,2% Ag); hidrotermal com micro-ondas: ZH1 (140°C), ZH2 (140°C/0,1% Ag), ZH3(140°C/0,2%
Ag); coprecipitação: ZRT1e ZRT2 (0,1% Ag) à temperatura ambiente e hidrotermal: ZHT1 (110°C) e ZHT2
(110°C/0,1% Ag).

4.2.4. Análise por microscopia eletrônica de varredura (MEV-FEG)
Partículas manométricas esféricas de ZnO dopados ou não dopados com Ag, de
tamanhos entre 23 e 55 nm e a estreita distribuição dos tamanhos de partículas de ZnO e
ZnO.Ag obtidas nessa síntese, pode ser vista nos histogramas apresentados na Figura 27. As
micrografias desses materiais obtidos via método do precursores poliméricos são paresentadas
na Figura 28 e 29. As imagens revelam a presença de partículas esféricas e em algumas delas
é possível observar a formação de agregados de partículas. Não foram observadas diferenças
significativas entre a morfologia das amostras dopadas e não dopadas com Ag.
O estudo de Farbun et al. (2013) realizou a síntese de ZnO manométrico de elevada
área superficial e porosidade, utilizando o ácido cítrico entre os reagentes, revelou que
aglomerados de partículas esféricas com tamanho inferior à 100 nm podem ser obtidas através
de síntese pelo método dos precursores poliméricos. Os resultados desse estudo indicam que a
adição de etilenoglicol à síntese propica uma significativa piora na morfologia do óxido e leva
a um aumento no tamanho de partícula e uma diminuição de sua área superficial específica,
uma vez que o etilenoglicol, quando utilizado como precursor, requer temperaturas mais
elevadas de tratamento térmico.
As imagens de MEV dos produtos preparados por coprecipitação, tendo Zn(NO)3 e
NaOH como precursores, são apresentados na Figura 30. Observa-se que foram obtidos
estruturas 3D com diâmetro entre 2-4 µm. As estruturas são compostas por nanoplates, como
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pode ser visto nas Figuras 30 (c) e (f), e a análise das imagens sugere que a espessura média é
de 10 nm. Em uma síntese semelhante à realizada neste trabalho, mas com a adição de
polietilenoglicol, Jia et al. (2013) sugerem um mecanismo para a formação e crescimento
desses produtos 3D. De acordo com sua sugestão, em condições hidrotermais, a presença de
um poliálcool resulta na formação de esferas emulsionadas, que servem como modelos para a
subsequente formação das estruturas. Os resultados obtidos no presente trabalho revelam que
é possível obter as microestruturas compostas com nanoplates mesmo sem a adição de um
poliálcool na reação, supondo-se dessa forma, que o mecanismo de formação e crescimento
dessas estruturas está também relacionado a outros fatores que dizem respeito às reações que
levam à formação desse produto, além daquelas que envolvem poliálcoois.
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Figura 27 - Histogramas de distribuição de tamanho de partículas de ZnO e ZnO.Ag obtidas
pelo método dos precursores poliméricos
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(a)

(b)

Figura 28 – Micrografias das NPs de ZnO e ZnO.Ag sintetizadas via
precursores poliméricos: (a) ZP1 (500°C); (b) ZP2 (500°C/0,1% Ag)
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(c)

(d)

Figura 29 - Micrografias das NPs de ZnO e ZnO.Ag sintetizadas via
precursores poliméricos: (a) ZP3 (400°C/0,1% Ag) e (b) ZP4 (400°C/0,2% Ag)
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figura 30 – Micrografias das NPs de (a-c) ZnO (ZRT1) e (d-f) ZnO.Ag (ZRT2 (0,1% Ag)) sintetizadas por coprecipitação à temperatura ambiente.
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A Figura 31 mostra as imagens de MEV-FEG de “nanorods” hexagonais de ZnO
dopados e não dopados com prata, sintetizados pelo método hidrotermal. As imagens de
menor magnitude (Fig. 31 (a) e (c)) retratam o crescimento denso desses bastões hexagonais
de ZnO, onde essas estruturas se organizam uniformemente em formatos semelhantes à flores.
Nas figuras 31 (b) e (d), esses “nanorods” hexagonais formando uma estrutura tipo floral,
mostram-se mais bem definidos e possuem diâmetro médio de 300 nm.
Um mecanismo plausível para explicar o crescimento de “nanorods” hexagonais de
ZnO e sua formação microestrutural semelhante à flores, pode ser explorado, considerando as
reações envolvidas no processo de síntese. Rahman et al. (2013), em seu processo hidrotermal
de síntese, utilizaram além de uma solução de hexametilenotetramina (HMTA), uma soluçao
de acetato de zinco e o surfactante brometo de cetiltrimetilamônio (CTAB). De acordo com o
mecanismo de crescimento da microestrutura, proposto em seu trabalho, o CTAB tem o papel
de controlar a construção da morfologia dos blocos hexagonais, pois facilita o transporte das
unidades de crescimento Zn(OH)4-2, que se juntam para formar estruturas de bastões
hexagonais individuais que estruturam-se em uma morfologia floral.
Majithia et al. (2013) demonstram que o mecanismo de crescimento das estruturas
obtidas pela síntese hidrotermal a partir de Zn2+ e HMTA ocorre por um processo de
dissolução-recristalização controlado cineticamente que segue a nucleação e crescimento
durante as fases finais de reação. Tal fase, considerada como uma parte de um mecanismo de
amadurecimento que ocorre devido ao consumo de reagentes iniciais, ocorre por meio de
dissolução do cristal de ZnO, que posteriormente recristaliza para formar novos “microrods”
unidimensionais (1D) de ZnO.
A Figura 32 mostra um diagrama esquemático que representa o mecanismo de
crescimento que ocorre no processo hidrotermal para a síntese de microestruturas de ZnO.
Microestruturas geminadas de ZnO (circuladas em vermelho na Figura 32) são inicialmente
formadas por precipitação direta de ZnO. Subsequentemente, as microestruturas de ZnO
sofrem uma dissolução reversível e um processo de recristalização por meio da formação de
Zn(OH)2, que conduz à formação de microrods 1D de ZnO (MAJITHIA et al., 2013).
Com base nos últimos resultados discutidos, é possível afirmar que o método de
síntese hidrotermal utilizando-se apenas o HMTA e Zn(NO)3 como reagentes é também eficaz
para a obtenção de “microrods” de ZnO com microestrutura em forma de flor.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 31 – Micrografias das NPs de (a-b) ZnO (ZHT1 (110°C) e (c-d) ZnO.Ag (ZHT2 (110°C/0,1% Ag))
sintetizadas via síntese hidrotermal.
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C6H2N4 + 6H2O → 6H2CO + NH3
NH3 + H2O → NH " + OHCrescimento por
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-

-

⇌ Zn(OH)2↓

⇌ 2ZnO↓ + 2H+

Adaptado de Majithia et al. (2013)

Figura 32 – Micrografias de (a) microestruturas geminadas de ZnO.Ag (ZHT2) e (b) mecanismo reacional de
formação de microrods de ZnO.
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Em relação à estrutura das nanopartículas de ZnO e ZnO.Ag sintetizadas por síntese
hidrotermal assistida por micro-ondas, observa-se na Figura 33 que o padrão microestrutural
das amostras, que consiste em aglomerados de partículas com forma não definidas com
diâmetro variando entre 23 e 56 nm. Nessa síntese, as micro-ondas favorecem uma
homogeneidade de sítios de nucleação durante o processo, e rápida supersaturação pela
dissolução rápida de hidróxidos precipitados, conduzindo assim a uma menor temperatura e
tempo de cristalização do óxido de zinco. As reações são as mesmas demonstradas no
esquema da Figura 32 para a síntese hidrotermal sem micro-ondas, porém nessa síntese as
micro-ondas agem hidrolizando o ZnO(OH)

formado devido a ação das bases, sendo este

complexo de Zn presumivelmente útil para a nucleação e posterior crescimento dos
nanocristais de ZnO. (OLIVEIRA, 2009).
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Figura 33 – Micrografias das NPs de ZnO e ZnO.Ag(a) ZH1 (140°C), (b) ZH2 (140°C/0,1% Ag)
e (c) ZH3 (140°C/0,2% Ag) sintetizadas via síntese hidrotermal assistida por micro-ondas

A distribuição de partículas desses materiais é apresentada nos histogramas da Figura
34.
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Figura 34 - Histogramas de distribuição de tamanho de partículas das amostras de ZnO e ZnO.Ag obtidas pelo
método hidrotermal assistido por micro-ondas.

A Tabela 6 apresenta um resumo dos valores de área superficial específica, diâmetros
médios das partículas, obtidos por meio de: análise das imagens de MEV com contagem de
aproximadamente 300 partículas por imagem e cálculo utilizando o valor de área superficial
pelo método BET; e tamanho de cristalito calculado pela equação de Scherrer, a partir dos
picos referentes aos planos de difração (101) de JCPDF – 36-1451 para ZnO wurtzita.

Tabela 6 - Tamanho de cristalito (DDRX), diâmetro médio de partícula (DMEV e DBET) e área
superficial (ABET) das amostras de ZnO e ZnO.Ag

Amostra

DDRX (nm) DMEV (nm)

DBET (nm)

DBET/DDR

ABET (m2/g)

X

ZP1
ZP2
ZP3
ZP4
ZH1
ZH2
ZH3

20
29
20
23
20
17
18

45 ± 6
46 ± 8
55 ±8
23 ± 4
23 ± 5
26 ± 5
56 ± 12

48
88
56
25
26
26
59

2,40
3,03
2,80
1,09
1,30
1,53
3,28

22,11
12,06
18,93
42,26
40,57
40,72
17,69

Em que: NPs de ZnO e ZnO.Ag sintetizadas via precursores poliméricos: ZP1 (500°C), ZP2 (500°C/0,1% Ag),
ZP3 (400°C/0,1% Ag) e ZP4(400°C/0,2% Ag); hidrotermal com micro-ondas: ZH1 (140°C), ZH2 (140°C/0,1%
Ag), ZH3(140°C/0,2% Ag); coprecipitação: ZRT1e ZRT2 (0,1% Ag) à temperatura ambiente e hidrotermal:
ZHT1 (110°C) e ZHT2 (110°C/0,1% Ag).
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Observa-se que não há diferenças significativas entre os valores de diâmetro médio de
partícula mensurados nas imagens de MEV e os calculados utilizando o valor de área
superficial específica, exceto para a amostra ZP2 (ZnO.Ag obtida via precursores
poliméricos). O diâmetro obtido a partir do valor de área superficial (DBET) é duas vezes
maior que o obtido pela análise das imagens de MEV (DMEV) dessa amostra. Isso pode ser
explicado pelo fato das partículas de ZP2 estarem coalescendo e formando aglomerados. Na
análise das imagens, essas partículas podem ser distinguidas e mensuradas separadamente,
mas o mesmo não ocorre no processo de adsorção-dessorção para determinação da área
superficial específica, logo a análise BET mensura a área superficial dos clusters formados
pelas partículas, provocando a divergência dos valores comparados acima para a amostra ZP2.
O modelo de formação de uma partícula a partir de partículas primárias está
esquematizado na Figura 35.

Cristalito

Partícula
Figura 35 - Representação esquemática de uma partícula formada por um conjunto de cristalitos.

Considerando que uma partícula é formada por um conjunto de cristalitos, é possível
entender porque existe uma diferença de duas ordens de grandeza nos valores de diâmetro
(DBET e DMEV) da amostra ZP2, bem como a tendência da razão DBET/DDRX ser maior e
afastada de 1. A razão DBET/DDRX indica, como citado na caracterização das amostras de TiO2,
que esse valor é sempre maior e diferente de 1 para amostras policristalinas. Além disso,
quanto mais esse valor se distancia de 1, maior a tendência de formação de aglomerados de
partículas, o que resulta em menor área superficial específica do material em questão.
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4.3.

Seleção das nanopartículas para as análises de resistência à
compressão e de estabilidade de cor
As nanopartículas forama selecionadas quanto às características físicasapresentadas

nas análises de caracterizações previamente comentadas. Dentre as nanopartículas de
ZnO.Ag foram selecionadas as que apresentaram morfologias incomuns como ZRT2 e ZHT2
(nanoplates e nanorods) sintetizadas pelo método de coprecipitação e hidrotermal,
respectivamente. Assim como as que apresentaram maiores valores de área superficial entre
esses grupos, como a ZP2 e ZH2, sintetizadas via precursores poliméricos e hidrotermal
assistido por micro-ondas, respectivamente. Dentre os grupos de nanopartículas de TiO2.Ag
foram selecionadas as que apresentaram altíssimos valores de área superficial (TH2 e TH3),
ambas sintetizadas pelo método hidrotermal assistido por micro-ondas, porém com diferentes
quantidades de dopante prata, a primeira com 0,1% em massa e a segunda com 0,2%.

4.4.

Resistência à compressão
A inclusão de NPs de 1 e 2% de ZnO.Ag e TiO2.Ag diminuiu a resistência à

compressão da resina composta em quase todos os grupos analisados. A resistência à
compressão da resina Z350XT utilizada como grupo controle foi de 250,5 MPa, valor muito
inferior ao fornecido pelo fabricante (350 MPa) no documento de perfil técnico da resina
composta, disponível no site da empresa 3M.
A Figura 36 apresenta um gráfico com valores médios e desvios padrão de resistência
à compressão da resina composta Z350 XT não modificada (controle) e modificada com NPs
de ZnO.Ag e TiO2.Ag sintetizadas por diferentes rotas.
A modificação da Z350XT com 2% de NPs de ZnO.Ag (ZRT2) sintetizadas via
coprecipitação a temperatura ambiente promoveu um discreto aumento na resistência à
compressão deste material, elevando o valor para 251,6 MPa, correspondente a uma melhora
de 0,4% em relação a resina não modificada. Em contrapartida, a adição de 1% das mesmas
NPs diminuiu sucintamente essa resistência para 242,3 MPa, o que corresponde a um
descréscimo de 3,8% em relação ao grupo controle. Para todos os outros grupos analisados a
resistência à compressão diminuiu mais do que 15% em relação ao grupo controle. A adição
de 2% de NPs de TiO2.Ag na resina composta provocou a mudança mais drástica na
resistência à compressão entre todos os grupos analisados. O valor da resistência diminuiu
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para 150,5%, representando um decréscimo equivalente a ~40% em relação a resina composta
não modificada.
Z350 XT + 1% DE NPs

300

Z350 XT + 2% DE NPs

Filtek Z350 XT

150,46

100

180,44

170,95

178,19

176,89

176,21

210,15

204,56

182,71

150

212,12

251,66

242,35

200

250,5

Tensão de ruptura (MPa)

250

50

0
Controle

ZRT2

ZHT2

ZH2

ZP2

TH2

TH3

Figura 36 - Resistência à compressão da resina composta Z350XT modificada com 1 e 2% de NPs de ZnO.Ag
(ZRT2, ZHT2 e ZH2) e TiO2.Ag (TH2 e TH3).
Em que: NPs sintetizadas via precursores poliméricos: ZP2 - ZnO.Ag (500°C/0,1% Ag); via hidrotermal com micro-ondas:
ZH2 - ZnO.Ag (140°C/0,1% Ag), TH2 – TiO2.Ag (140°C/0,1% Ag) e TH3 - TiO2.Ag (140°C/0,2% Ag); via coprecipitação:
ZRT2 – ZnO.Ag (0,1% Ag, à temperatura ambiente) e via hidrotermal: ZHT2 – ZnO.Ag (110°C/0,1% Ag).

Os dados foram analisados estatisticamente utilizando-se análise de variância
(ANOVA) a dois fatores. A análise intergrupos comparou os valores médios de tensão de
ruptura entre as amostras de resina composta modificadas com NPs e resina composta não
modificada. Quanto a resina modificada com NPs de ZnO.Ag, a análise estatística revelou que
apenas 3 entre os 8 grupos analisados, não apresentaram diferença significativa na resistência
à compressão em comparação ao grupo controle. São eles: Z350XT modificada com 1% de
ZRT2 (p = 0,09), 2% de ZRT2 (p = 0,64) e com 1% de ZHT2 (p = 0,06). Os demais grupos
apresentaram diferença significativa (p < 0,05) entre seus valores médios de tensão de ruptura
em os dados do grupo controle. Os grupos de resina composta contendo 1 e 2 % de ZP2 foram
os que apresentaram maior redução na resistência do material dentre aqueles modificados com
NPs de ZnO.Ag. Os valores médios de tensão de ruptura desses grupos foram considerados
estatisticamente significantes (p < 0,001) quando comparados ao grupo controle.
Quanto aos grupos de resina composta modificada com NPs de TiO2.Ag, todos os
grupos apresentaram diferença significativa (p < 0,001) nos valores de resistência à
compressão em relação aos dados da resina composta não modificada. O grupo contendo 2%
de TH3 teve valores de tensão de ruptura significantemente diferentes daqueles do grupo
controle (p < 0,000001), promovendo o maior decréscimo na resistência à compressão da
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resina, tanto entre as amostras modificadas com NPs de TiO2.Ag quanto entre as modificadas
com ZnO.Ag.
A utilização de nanopartículas em compósitos dentais está frequentemente associada
com a melhoria das propriedades mecânicas desse material. Nos resultados apresentados nesta
dissertação, foi observado que nenhuma das NPs utilizadas aumentou de forma significativa a
resistência à compressão da resina composta estudada. Isso pode ser devido, muito
provavelmente a quantidade (% em massa) empregada para modificação desses materiais,
uma vez que a literatura recente tem demonstrado que a utilização de diminutas quantidades
de NPs (% em massa < 0,1) têm melhorado drasticamente as propriedades mecânicas de
resinas compostas comerciais (SUN et al., 2011).
Possivelmente, a morfologia das nanopartículas influenciou na resistência à
compressão do material, isso porque a resina contendo as nanoplacas de ZnO.Ag (ZRT2)
apresentou comportamento mecânico semelhante a resina não modificada, com pouca ou
nenhuma alteração nos valores de tensão de ruptura do material. Em contrapartida,
nanopartículas esféricas e aglomeradas como as de ZP2 e TH2 foram as que provocaram
maiores alterações na propriedade mecânica após modificação da resina composta.
Somando-se a esses dados, o trabalho de Hojati et al. (2013) revelou que a adição de
quantidades variando entre 1-5% em massa de NPs de ZnO em resinas compostas, diminuem
a resistência à compressão da resina a medida em que se aumenta a quantidade de NPs. Em
contrapartida, observaram que as menores quantidades (1% de NPs de ZnO) foi capaz de
aumentar significantemente a resistência do compósito dental. Todas as outras concentrações
afetaram adversamente as propriedades mecânicas do material.
Adicionalmente, as NPs utilizadas neste trabalho não foram silanizadas, o que pode
ser mais um fator que justifique a diminuição na resistência à compressão da resina composta.
A silanização é responsável por promover a ligação química entre a porção inorgânica das
partículas de carga com a porção orgânica da matriz polimérica da resina composta. Uma vez
que as NPs não receberam tratamento prévio de silanização, a adição de NPs de TiO2.Ag e
ZnO.Ag na resina Z350 XT provavelmente não proporcinou ligação química entre as partes,
afetando adversamente as propriedades mecânicas do material, de forma que as NPs podem
ser servido com partículas de enchimento mas não de reforço.
O trabalho de Xia et al. (2008) reforça a teoria acima apresentada. Eles trataram NPs
de TiO2 com organosilano alitrietoxysilano e modificaram a resina composta Z100 (3M
ESPE) com 0,5 e 1,0% em massa de NPs de TiO2 tratadas e não tratadas. Então realizaram
estudos comparativos das propriedades mecânicas desses materiais. A microdureza da resina
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foi aumentada tanto com a utilização de partículas silanizadas e não silanizadas, porém a
resina modificada com NPs silanizadas apresentaram dureza significantemente superior a
resina contendo NPs não silanizadas. A resistência à flexão da resina diminuiu com a adição
de NPs de TiO2 não silanizadas, mas por outro lado, foi observado um amento na resistência à
flexão dos grupos de resina composta contendo NPs silanizadas. Esse aumento foi
considerado estatisticamente significante (p < 0,05). Sendo assim, o tratamento superficial de
NPs de TiO2 com organosilano alitrietoxysilano influencia na dispersão e ligação das NPs
com a matriz resinosa do material restaurador, além de melhorar as propriedades mecânicas
desse material.

4.5.

Estabilidade de cor
Previamente ao início da análise de estabilidade de cor, foi necessário determinar o

coeficiente de correlação intraclassse (ICC) com o intuito de medir a reprodutibilidade
intraexaminador (grau de concordância entre duas medidas feitas em tempos diferentes, em
um mesmo aparelho e mesmo examinador e nas mesmas condições). O ICC fornece um valor
que varia de 0 a 1 e quanto mais próximo de um for este valor, maior a concordância entre as
medidas. Neste estudo, o ICC foi determinado para os valores de L*, a* e b* sobre os corpos
de prova do grupo controle da resina composta Z350XT em dois momentos, obtendo-se assim
duas medidas para cada valor analisado, como pode ser visto na Tabela 6. O ICC determinado
para os três eixos da escala CIEL*a*b* foi de 0,99, que é classificado como concordância
excelente, indicando que praticamente não há variabilidade entre os valores analisados e o que
as medidas realizadas pelo aparelho são confiáveis.
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Tabela 6 – Valores de L*, a* e b* para determinação do coeficiente de correlação intraclasse
MOMENTO 1

b*

72,88

4,42

18,45

19,13

73,11

4,82

19,2

4,44

18,28

72,87

4,44

18,33

4,05

17,83

72,3

4,05

17,89

72,66

4,54

18,5

72,79

4,54

18,48

6

73,89

5,13

19,69

73,92

5,13

19,73

7

73,49

5,11

19,22

73,47

5,06

19,25

8

72,55

4,57

18,36

72,73

4,49

18,48

9

72,45

4,38

18,17

72,71

4,36

18,3

10

74,18

4,94

19,76

74,19

5

19,83

11

72,37

4,22

17,72

72,27

4,12

17,24

12

72,5

3,57

16,99

72,36

3,6

17,2

13

74,23

4,98

19,45

74,12

5,01

19,62

14

74,49

4,,56

18,95

74,29

4,52

18,93

15

73,33

3,59

17,49

73,02

3,74

17,64

16

72,02

4,3

17,71

72,02

4,3

17,7

17

74,4

5,08

19,62

74,59

5

19,64

18

74,29

4.66

19,17

74,41

4,68

19,09

19

72,46

4,44

18,13

72,5

4,42

18,19

L

1

*

MOMENTO 2
a*

Cp

*

*

a

b

L

72,88

4,42

18,46

2

73,08

4,81

3

72,78

4

72,29

5

*

74,32
5,05
20
74,32
4,96
19,95
20
Onde: Cp =corpo-de-prova; L* = Luminosidade; a* = medida do croma no eixo vermelho-verde e
b* = medida do croma no eixo amarelo-azul.
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Inicialmente, os valores de ∆E de cada subgrupo foram analisados separadamente em
função do meio de imersão (saliva artificial e café). Os resultados da análise de normalidade
realizada através do teste de Shapiro-Wilk revelaram que os dados apresentam-se normais e
em função disto, a análise estatística foi feita utilizando-se um teste paramétrico: análise de
variância para medidas repetidas e pós hoc Tukey, com nível de significância de 5%.
Dessa forma, para cada grupo submetido à análise de variância, foram levados em
consideração os fatores tempo e meio de imersão, com o objetivo de verificar a existência de
alteração significativa das amostras de um mesmo grupo ao longo do tempo de imersão em
saliva artificial. Posteriormente foi realizada a análise intergrupo, onde as alterações de cor de
cada grupo de resina composta modificada com a adição de NPs foram comparadas com as
alterações sofridas pelo grupo controle nos períodos de tempo pré-determinados.
A discussão dos resultados de estabilidade de cor será feita em função dos meios de
imersão utilizado: saliva artificial e café.
As alterações de cor mensuradas neste trabalho foram classificadas de acordo com as
normas da National Bureau of Standards (NBS), que desenvolveu o sistema de unidades NBS
para quantificar o valor crítico de alteração de cor (∆E). Os dados obtidos foram convertidos
em unidades do National Bureau of Standards (unidades NBS) por meio da equação: unidades
NBS = ∆E x 0,92 , onde o valor crítico de alteração de cor é expresso em termos de unidades
de NBS (KOKSAL et al., 2007).
A NBS classifica as alterações de cor da seguinte forma: entre 0 e 0,5 = imperceptível,
para alterações de cor extremamente pequenas; 0,5 e 1,5= leve, para alterações de cor
pequenas; 1,5 e 3,0= perceptível, para alterações perceptíveis ao olho nu; 3,0 e 6,0=
significativa, para alterações de cor elevadas; 6,0 e 12= grande, para alterações de cor
excessiva e 12 ou mais= muito grande, alteração para outra cor (KOKSAL et al., 2007).

4.5.1. Estabilidade de cor da resina composta modificada com 1 e 2% de
NPs de TiO2.Ag e imersa em saliva artificial
Neste tópico, serão apresentadas as análises de estabilidade de cor da resina composta
Z350 XT controle (sem adição de NPs) e dos grupos com a mesma resina composta
modificada pela adição de 1 e 2% de NPs de TiO2.Ag sintetizadas pelos métodos hidrotermal
assistido por micro-ondas.
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A Figura 37 apresenta as médias e desvios padrão de estabilidade de cor (∆E), em
saliva artificial, dos corpos de prova da resina composta Z350 XT controle e com adição de
1% de nanopartículas de TiO2.Ag, das amostras TH2 e TH3 sintetizadas pelo método
hidrotermal assistido por micro-ondas.
A análise estatística intragrupo para os grupos controle e modificados com 1% de TH2
e TH3 imersos em saliva artificial, revela que os valores médios de alteração de cor ao longo
do tempo são similares entre si. Dentro de cada grupo, portanto, não existe diferença
significativa entre os valores médios de ∆E em um determinado período de tempo e o valor
obtido para o período subsequente, de forma que a alteração apresenta-se gradativa e
homogênea.
1,8

Estabilidade de cor (∆E)

1,6
1,4

∆E 24h

1,2

∆E 48h
∆E 7 dias

1

∆E 14 dias

0,8

∆E 21 dias

0,6

∆E 28 dias
0,4

∆E 60 dias

0,2

∆E 90 dias

0
Z350XT (controle)

Z350XT + 1% de NPs de TH3

Z350XT + 1% de NPs de TH2

Figura 37 – Estabilidade de cor dos corpos-de-prova de resina composta Z350XT (controle) e de Z350XT
dopada com 1% em peso nanopartículas de TiO2.Ag (TH3 e TH2), imersos em solução de saliva artificial.
Em que: TH3 e TH2 são nanopartículas de TiO2.Ag sintetizadas pelo método hidrotermal assistido por microondas.

Realizada a análise de variância para medidas repetidas com pós hoc Tukey das
amostras controle e modificadas com 1% de TH2, observou-se que elas não apresentam
diferenças significativas nos valores de ∆E entre os intervalos de tempo de 24h e 60 dias.
Contudo, revela que a alteração de cor ocorrida entre 24h e 90 dias é estatisticamente
diferente (p=0,03) entre esses grupos. A análise intergrupos das amostras controle com as
modificadas com 1% de TH3 revela que todos os valores de ∆E no intervalo de 24h e 90 dias
são estatisticamente semelhantes, não havendo diferença significativa (p > 0,05) entre eles.
Dentre os corpos de prova de resina composta modificada com 1% de NPs de
TiO2.Ag, os que contiveram a amostra TH2 apresentaram maior alteração de cor após 90 dias,
enquanto os que foram modificados com a amostra TH3,

apresentaram similaridade
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estatística nos valores médios de alteração de cor em todos os períodos de tempo em que
estiveram imersos em saliva artificial.
A Figura 38 apresenta as médias e desvios padrão de estabilidade de cor (∆E), em
saliva artificial, dos corpos de prova da resina composta Z350 XT controle e com adição de
2% de nanopartículas de TiO2.Ag, das amostras TH2 e TH3 sintetizadas pelo método
hidrotermal assistido por micro-ondas.
1,8

Estabilidade de cor (∆E)

1,6

∆E 24h

1,4

∆E 48h
1,2

∆E 7 dias

1

∆E 14 dias

0,8

∆E 21 dias

0,6

∆E 28 dias

0,4

∆E 60 dias

0,2

∆E 90 dias

0
Z350XT (controle)

Z350XT + 2% de NPs de TH3

Z350XT + 2% de NPs de TH2

Figura 38 - Estabilidade de cor dos corpos-de-prova de resina composta Z350XT (controle) e de Z350XT
dopada com 2% em peso nanopartículas de TiO2.Ag (TH3 e TH2), imersos em solução de saliva artificial.
Em que: TH3 e TH2 são nanopartículas de TiO2.Ag sintetizadas pelo método hidrotermal assistido por microondas.

A análise estatística intragrupo para os grupos controle e modificados com 2% de TH3
imersos em saliva artificial, revela que os valores médios de alteração de cor ao longo do
tempo são similares entre si. Para esses dois grupos, portanto, não existe diferença
significativa entre os valores médios de ∆E em um determinado período de tempo e o valor
obtido para o período subsequente, de forma que a alteração apresenta-se gradativa e
homogênea. O mesmo não ocorre para as amostras de resina modificadas com 2% de TH2,
onde foi observado que os valores de alteração de cor são estatisticamente similares do início
do teste até os 60 dias de análise (p > 0,05), mas após 90 dias a alteração de cor foi
considerada estatisticamente diferente em relação à alteração detectada após 24h de imersão
em saliva artificial (p = 0,01).
Ao se realizar a análise intergrupo das amostras controle e modificadas com 2% de
TH2, foi observado que elas não apresentam diferenças significativas nos valores de ∆E entre
os intervalos de tempo de 24h e 60 dias. Contudo, revela que a alteração de cor ocorrida entre
24h e 90 dias é estatisticamente diferente (p = 0,01) entre esses grupos. A análise intergrupos
das amostras controle com as modificadas com 2% de TH3 revela que todos os valores de ∆E
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no intervalo de 24h e 90 dias são estatisticamente semelhantes, não havendo diferença
significativa (p > 0,05) entre eles.
A resina composta modificada com 2% de NPs de TiO2.Ag da amostra TH2
apresentou significante alteração de cor após 90 dias de imersão em saliva artificial, enquanto
a modificada com a amostra TH3 manteve os valores de alteração de cor estatisticamente
similares em todos os períodos de tempo em que estiveram imersos em saliva artificial.
Ainda que detectadas diferenças estatisticamente significantes entre valores de
alteração de cor da resina composta modificada com NPs de TiO2.Ag e o grupo controle, as
alterações de cor sofridas por esses grupos estão dentro do nível clínico aceitável, uma vez
que todos os grupos apresentaram valores de ∆E < 3,33.
As mensurações de cor registradas após 24 h de imersão em saliva artificial, dos
grupos controle e contendo 1 e 2% de NPs de TiO2.Ag (TH2 e TH3), forneceram valores de
∆E compreendidos entre 0 e 0,5, o que de acordo com a classificação da National Bureau of
Standards, indica alteração de cor extremamente pequena ou imperceptível. Após 90 dias de
imersão, os valores de ∆E registrados para esses mesmos grupos estavam entre 0,5 e 1,5,
indicando alterações leves, ou ainda, pequenas alterações de cor.

4.5.2. Estabilidade de cor da resina composta modificada com 1% e 2% de
NPs de ZnO.Ag e imersa em saliva artificial
Neste tópico, serão apresentadas as análises de estabilidade de cor da resina composta
Z350 XT controle (sem adição de NPs) e dos grupos com a mesma resina composta
modificada pela adição de 1% e 2% de NPs de ZnO.Ag sintetizadas pelos métodos
hidrotermal, dos precursores poliméricos, hidrotermal assistido por micro-ondas e
coprecipitação.
A Figura 39 apresenta valores de médias e desvios padrão de estabilidade de cor (∆E),
em saliva artificial, dos corpos de prova da resina composta Z350 XT controle e com adição
de 1% de nanopartículas de ZnO.Ag, das amostras ZHT2, ZP2, ZH2 e ZRT2, sintetizadas
pelos métodos hidrotermal, dos precursores poliméricos, hidrotermal assistido por microondas e coprecipitação, respectivamente.
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A análise de variância realizada para grupo controle de resina composta não
modificada revelou, conforme já descrito anteriormente, haver similiaridade estatística entre
todos os valores de ∆E obtidos ao longo do tempo para os corpos de prova deste grupo.
Em relação à alteração de cor sofrida pelos corpos de prova de resina modificados com
1% de NPs de ZnO.Ag e imersos em saliva artificial, foi observado que aqueles modificados
com NPs da amostra ZHT2, apresentaram valores médios de alteração de cor estatisticamente
similares para todos os períodos de análise. A partir dos 14 dias de análise, os valores de ∆E
dos corpos de prova contendo 1% de ZHT2, ultrapassam o valor máximo de alteração de cor
sofrida pelo grupo controle, em 90 dias. Apesar disto, não foi observada diferença
significativa entre os valores médios de estabilidade de cor deste grupo modificado em
relação ao grupo controle.
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Figura 39 – Estabilidade de cor dos corpos-de-prova de resina composta Z350XT (controle) e de Z350XT
dopada com 1% em peso de nanopartículas de ZnO.Ag (ZHT2, ZP2, ZH2 e ZRT2), imersos em solução de saliva
artificial.
Em que: ZHT2, ZP2, ZH2 e ZRT2 são nanopartículas de ZnO.Ag sintetizadas pelos métodos hidrotermal, dos
precursores poliméricos, hidrotermal assistido por micro-ondas e coprecipitação, respectivamente.

Comportamento similar é observado para os corpos de prova modificados com 1% de
NPs de ZP2 e imersos em saliva artificial. Não foi observada diferença significativa entre os
valores de ∆E entre os períodos de tempo em que foram realizadas as análises. Comparandose este grupo ao controle, maiores alterações são observadas a partir de 14 dias. Observa-se
ainda, que a partir dos 21 dias, essas alterações superam não somente as alterações de cor
sofridas pelo grupo controle no mesmo período de tempo, mas também o grupo modificado
com ZHT2.
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Quanto ao grupo contendo 1% de NPs de ZH2, foram observados valores de ∆E
estatisticamente diferentes entre os seguintes períodos de tempo de análise: 24-48h (p < 0,01),
7 – 14 dias (p = 0,01) e 14 – 28 dias (p < 0,01). Em comparação ao grupo controle as
alterações de cor sofridas por este grupo, foram consideradas estatisticamente significantes a
partir dos 21 dias de análise, com valores de p < 0,001.
O grupo modificado com 1% ZRT2 foi o que apresentou maior alteração de cor ao
final do teste, com valores de ∆E estatisticamente diferentes em relação ao grupo controle a
partir das 48 h de análise (p = 0,04), culminando na maior alteração em 90 dias (p < 0,001) ao
se comparar os mesmos períodos de tempo entre os grupos. Em relação à análise intragrupo
foi observada diferenças significantes nos valores de ∆E obtidos para os seguintes intervalos
de tempo: 24 – 48h , 7 – 14 dias e 14 - 21 dias, todos com valor de p < 0,001.
A Figura 40 apresenta valores de médias e desvios padrão de estabilidade de cor (∆E),
em saliva artificial, dos corpos de prova da resina composta Z350 XT controle e com adição
de 2% de nanopartículas de ZnO.Ag, das amostras ZHT2, ZP2, ZH2 e ZRT2, sintetizadas
pelos métodos hidrotermal, dos precursores poliméricos, hidrotermal assistido por microondas e coprecipitação, respectivamente.
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Figura 40 - Estabilidade de cor dos corpos-de-prova de resina composta Z350XT (controle) e de Z350XT
dopada com 2% em peso de nanopartículas de ZnO.Ag (ZHT2, ZP2, ZH2 e ZRT2), imersos em solução de saliva
artificial.
Em que: ZHT2, ZP2, ZH2 e ZRT2 são nanopartículas de ZnO.Ag sintetizadas pelos métodos hidrotermal, dos
precursores poliméricos, hidrotermal assistido por micro-ondas e coprecipitação, respectivamente.

Os corpos de prova de resina composta modificada com a adição de 2% de ZHT2
apresentaram comportamento semelhante àqueles modificados com a adição de 1% da mesma
amostra. Estatisticamente seus valores de alteração de cor são similares entre si e ultrapassam
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o valor máximo de ∆E do grupo controle a partir dos 14 dias de análise, porém sem nenhuma
diferença significativa em relação a este grupo.
Enquanto a resina modificada com 1% de ZP2 similaridade estatística nos valores de
∆E ao longo ao se realizar a análise de variância intragrupo com pós hoc Tukey, as que
continham 2% de ZP2 apresentaram significativa diferença na alteração de cor nos seguintes
intervalos de tempo: 14- 21 dias (p < 0,01), 28 – 60 dias (p = 0,01) e entre 60 – 90 dias (p <
0,01). Em relação ao grupo controle, os valores de ∆E desse grupo foram significantemente
diferentes a partir dos 14 dias de análise.
É importante ressaltar, que mesmo havendo diferenças estatisticamente significantes
entre valores de alteração de cor da resina composta modificada com NPs de ZnO.Ag e o
grupo controle, as alterações de cor sofridas por quaisquer desses grupos estão dentro do nível
clínico aceitável, uma vez que todos os grupos apresentaram valores de ∆E < 3,33.

4.5.3. Estabilidade de cor da resina composta modificada com 1 e 2% de
NPs de TiO2.Ag e imersa em solução de café
A Figura 41 apresenta as médias e desvios padrão de estabilidade de cor (∆E), em
solução de café, dos corpos de prova da resina composta Z350 XT controle e com adição de
1% de nanopartículas de TiO2.Ag, das amostras TH2 e TH3 sintetizadas pelo método
hidrotermal assistido por micro-ondas.
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Figura 41 - Estabilidade de cor dos corpos-de-prova de resina composta Z350XT (controle) e de Z350XT
dopada com 1% em peso de nanopartículas de TiO2.Ag (TH3 e TH2), imersos em solução de café.
Em que: TH3 e TH2 são nanopartículas de TiO2.Ag sintetizadas pelo método hidrotermal assistido por microondas.
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A inserção de 1% de NPs das amostras de TH2 e TH3 à resina composta alterou a cor
original da resina Z350XT cor A2B, deixando-a mais próxima da cor A1 e por isso nas
primeiras 24 h observa-se menores alterações de cor quando comparadas ao grupo controle.
Os corpos de prova de resina composta do grupo controle imersos em solução de café
apresentaram, em função do tempo, alterações de cor com valores que diferem
significantemente (p < 0,01) nos seguintes intervalos de tempo: 48h – 7 dias, 7 – 14 dias e 60
– 90 dias. O limite clínico aceitável de alteração de cor, que corresponde ao ∆E = 3,33, foi
extrapolado nas primeiras 24 h de imersão dos corpos de prova em solução de café.
Os corpos de prova de resina composta modificada com 1% de TH3 apresentaram
alteração de cor significativa entre os períodos nos intervalos de tempo de análise
compreendidos entre 24 h e 14 dias (p ≤ 0,01). Entre o intervalo de 14 e 60 dias de análise, os
valores de ∆E foram considerados estatisticamente semelhantes (p > 0,05), enquanto a
alteração de cor sofrida entre 60 e 90 dias foi significantemente diferente (p < 0,01). Em
relação ao grupo controle, não foram observadas diferenças significativas entre valores de ∆E
ao longo do tempo.
Resultados semelhantes foram observados para a resina modificada com 1% de TH2,
onde só foi observada similaridade estatística para valores de ∆E compreendidos entre 14 e 60
dias de análise (p > 0,05). Nos demais períodos de tempo onde ocorreram as mensurações de
cor da resina composta modificada com TH2 e imersa em café, foram detectadas diferenças
significativas entre os valores de ∆E para este grupo (p < 0,01).
Ao avaliar a influência da adição de nanopartículas de TiO2 nas propriedades ópticas
de uma resina composta, Yu et al. (2009) também observaram alterações de cor significativas
(unidades de ∆E entre 3,4 e 6,6) com a adição de 0,25 e 0,1% em peso de TiO2.
A Figura 42 apresenta as médias e desvios padrão de estabilidade de cor (∆E), em
solução de café, dos corpos de prova da resina composta Z350 XT controle e com adição de
2% de nanopartículas de TiO2.Ag, das amostras TH2 e TH3 sintetizadas pelo método
hidrotermal assistido por micro-ondas.
A análise de variância intragrupo realizada para os corpos de prova de resina composta
modificada com 2% de TH3, revelou que houve diferença significativa (p < 0,01) entre os
valores de ∆E registrados para quase todos os períodos de tempo da análise, salvo aqueles
registrados entre os seguintes intervalos de tempo: 21 – 28 dias e 28 dias – 60 dias (p > 0,05).
Em relação à mesma análise realizada para os corpos de prova de resina composta
modificada com 2% de TH2, foi observado que apenas no intervalo de tempo entre 21 e 28
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dias não houve diferença significativa entre os valores de ∆E registrados (p = 0,99), enquanto
para todos os outros períodos de tempo da análise, os valores de alterações de cor foram
considerados estatisticamente diferentes (p ≤ 0,01).
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Figura 42 - Estabilidade de cor dos corpos-de-prova de resina composta Z350XT (controle) e de Z350XT
dopada com 2% em peso de nanopartículas de TiO2.Ag (TH3 e TH2), imersos em solução de café.
Em que: TH3 e TH2 são nanopartículas de TiO2.Ag sintetizadas pelo método hidrotermal assistido por microondas.

A intensa alteração de cor dos grupos de resina composta controle e modificadas com
NPs ocorre devido ao contato contínuo e prolongado do corpo de prova com a solução de
café, diferentemente do contato curto e intermitente que ocorre entre esta soluçao e os dentes
ao se tomar uma xícara de café.
Ertas et al. (2006) indicam em seu estudo que o tempo médio para o consumo de uma
xícara de café é de até quinze minutos, e entre os consumidores a ingestão média é de 3,2
xícaras diárias. Portanto, o tempo de armazenagem de 24 horas simula cerca de um mês de
consumo médio, o que indica que o contato com o café durante noventa dias equivale a 7,5
anos de consumo nas condições anteriormente citadas.
Isso significa dizer que, após um mês de contato com solução de café, restaurações
estéticas com resina composta Z350 XT apresentam alterações de cor acima do nível clínico
aceitável. Essa constatação é reiterada ao avaliarmos os dados segundo as normas da National
Bureau of Standards, onde os valores de ∆E após 24 h de imersão em café são valores
significativos que indicam alterações de cor elevadas e perceptíveis ao olho nu (3,0 < ∆E <
6,0). Resultados semelhantes foram observados para os grupos modificados com 1% de NPs
de TiO2.Ag das amostras TH2 e TH3. Após 90 dias de imersão em café, os grupos controle e
os contendo 1 e 2% de NPs de TH2 e TH3 apresentaram ∆E > 12, o que convertido em
unidades NBS indica alteração de cor muito grande e para outra cor.
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4.5.4. Estabilidade de cor da resina composta modificada com 1 e 2% de
NPs de ZnO.Ag e imersa em solução de café
A Figura 43 apresenta valores de médias e desvios padrão de estabilidade de cor (∆E),
em solução de café, dos corpos de prova da resina composta Z350 XT controle e com adição
de 1% de nanopartículas de ZnO.Ag, das amostras ZHT2, ZP2, ZH2 e ZRT2.
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Figura 43- Estabilidade de cor dos corpos-de-prova de resina composta Z350XT (controle) e de Z350XT dopada
com 1% em peso de nanopartículas de ZnO.Ag (ZHT2, ZP2, ZH2 e ZRT2), imersos em solução de café.
Em que: ZHT2, ZP2, ZH2 e ZRT2 são nanopartículas de ZnO.Ag sintetizadas pelos métodos hidrotermal, dos
precursores poliméricos, hidrotermal assistido por micro-ondas e coprecipitação, respectivamente

Os corpos de prova de resina composta do grupo controle imersos em solução de café
apresentaram valores de alterações de cor estatisticamente semelhantes (p > 0,05) no intervalo
de tempo de análise compreendido entre 14 e 60 dias. O limite clínico aceitável de alteração
de cor, que corresponde ao ∆E = 3,33, foi extrapolado nas primeiras 24 h de imersão dos
corpos de prova em solução de café.
O grupo de corpos de prova de resina composta modificada com 1% de NPs de ZRT2
apresentou diferença significativa de alteração de cor nos intervalos de tempo de análise
compreendido entre 48h e 14 dias, como também entre 60 e 90 dias (p < 0,01). Nos demais
períodos de tempo em que ocorreram as mensurações de cor, os valores foram considerados
estatisticamente semelhantes (p > 0,05).
Em relação à resina composta modificada com 1% de NPs de ZP2, foi observado que
as mensurações de cor registradas nos primeiros 21 dias de análise tiveram valores de ∆E
significantemente diferentes (p < 0,01) entre os períodos de tempo de análise. Entre 21 e 60
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dias os valores de ∆E foram considerados similares estatisticamente (p > 0,05), enquanto
valores registrados entre 60 e 90 dias também foram considerados diferentes estatisticamente
(p < 0,01).
Para os corpos de prova de resina composta modificada com 1% de ZH2 não foram
observadas diferenças significativas entre os valores de ∆E registrados entre 14 e 60 dias (p >
0,05). Em contrapartida, nos demais intervalos de tempo de análise, os valores registrados
foram considerados estatisticamente diferentes (p < 0,01). Em comparação ao grupo controle,
diferenças significativas entre os valores de alteração de cor foram registrados em todos os
intervalos de tempo de mensuração de cor (p < 0,01).
E quanto à resina modificada com 1% de ZHT2 a análise estatística revelou que não
houve diferença significativa entre valores de alteração de cor no intervalo entre 21 e 60 dias
de análise (p > 0,05). Mas as mensurações de cor realizadas após 24 h de imersão em café até
21 dias, além das mensuradas entre 60 e 90 dias forneceram valores de ∆E estatisticamente
diferentes (p < 0,01). Em comparação ao grupo controle, todos os valores de ∆E registrados
foram considerados significantemente diferentes, para um mesmo período de tempo.
A Figura 44 apresenta valores de médias e desvios padrão de estabilidade de cor (∆E),
em solução de café, dos corpos de prova da resina composta Z350 XT controle e com adição
de 2% de nanopartículas de ZnO.Ag, das amostras ZHT2, ZP2, ZH2 e ZRT2.
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Figura 44- Estabilidade de cor dos corpos-de-prova de resina composta Z350XT (controle) e de Z350XT dopada
com 2% em peso de nanopartículas de ZnO.Ag (ZHT2, ZP2, ZH2 e ZRT2), imersos em solução de café.
Em que: ZHT2, ZP2, ZH2 e ZRT2 são nanopartículas de ZnO.Ag sintetizadas pelos métodos hidrotermal, dos
precursores poliméricos, hidrotermal assistido por micro-ondas e coprecipitação, respectivamente.
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Os valores de ∆E registrados após 24 h de imersão em café para os grupo controle e
modificados com 1 e 2% de ZRT2 e ZP2 indicam alterações de cor significativa ou ainda
alteração de cor elevada e perceptível ao olho nu (3,0 < ∆E < 6,0). Já os grupos que
continham 1 e 2% de ZRT2 e ZHT2 apresentaram após as primeiras 24 h de análise, excessiva
alteração de cor (6,0 < ∆E < 12,0) de acordo com os valores calculados de unidades NBS.
Após 90 dias de imersão em café, o grupo controle (∆E = 15,32) se manteve dentro da
classificação de excessiva mudança de cor até o fim das mensurações aos 90 dias. Por outro
lado os grupos contendo 1 e 2% de NPs apresentaram alterações muito grandes (14,66 < ∆E <
24,11) que de acordo com a classificação da National Bureau of Standards, indicam mudança
para outra cor.

4.6.

Seleção

dos

grupos

de

resina

composta

modificada

com

nanopartículas para análise antibacteriana
Dentre os grupos de resina modificada com nanopartículas de ZnO.Ag, os que
continham ZRT2 promoveram menor alteração na propriedade mecânica do material. Em
contrapartida, na análise de estabilidade de cor estre grupo promoveu a maior alteração.
Porém, todas as alterções de cor sofridas na saliva se mantiveram abaixo do nível clínico
significativo, enquanto as sofridas por imersão em café promoveram alterações descritas pela
NBS como alterções para outra cor. Grandes alterações de cor da resina composta na solução
de café são esperadas, uma vez que simulam alterações clínicas de anos em uma restauração
na cavidade oral. Outro fator levado em consideração na escolha das nanopartículas foram as
que apresentaram maior valor de área superficial. Dessa forma, as nanopartículas de ZnO.Ag
escolhidas foram as das amostras ZP2 e ZRT2.
A resina composta modificada com nanopartículas de TiO2.Ag das amostras TH2 e
TH3 sofreu alterações semelhantes tanto na análise mecânica quanto na de cor. Sendo assim,
nanoapartículas da amostra TH2 foram selecionadas por possuírem área superficial superior
as nanopartículas de TH3.
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4.7.

Atividade antibacteriana
A Tabela 7 apresenta os valores de unidades formadoras de colônia (UFC), registrados

após sete dias de formação do biofilme de S.mutans sobre corpos de prova dos grupos: resina
composta não modificada, resina composta contendo 1 e 2% de NPs de ZnO.Ag e TiO2.Ag.
A resina composta não modificada com NPs e utilizada como grupo controle nessa
avaliação, não apresentou nenhuma atividade antibacteriana, portanto a contagem de UFC
para este grupo representa 100% de sobrevivência celular. Os grupos de resina composta
modificadas com NPs de ZnO.Ag e TiO2.Ag apresentaram capacidade de inibição sobre o
biofilme maduro de S.mutans.
A contagem de células aderidas a resina composta forneceu valores de UFC’s
considerados normais e homoscedásticos, por esse motivo foi realizado análise de variância
de fator único. Apesar do efeito inibitório exibido pelos materiais modificados com NPs, a
viabilidade celular sobre esses materiais foi considerada similar estatisticamente, quando
comparada ao grupo controle de resina não modificada (p > 0,05).
É possível observar na Tabela 7 uma correlação entre valores de área superficial e
diminuição da viabilidade celular bacteriana. Os valores de área superficial específica das
amostras de ZnO.Ag (ZRT2 e ZP2) são semelhantes, concordando com a proximidade entre
valores de viabilidade celular apresentada pelos grupos de resina composta que continham
essas NPS. Por outro lado, o valor da área superficial de TiO2.Ag é muito maior, tal como a
capacidade em diminuir a viabilidade celular bacteriana por essas NPs, comparando-se à
resina composta modificada com ZnO.Ag. Enquanto a resina modificada com ZnO.Ag inibiu
de 21 a 38% a formação de biofilme de S. mutans, a resina modificada com TiO2.Ag
apresentou capacidade inibitória entre 51 e 55%.
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Tabela 7 - Contagem de UFC e taxa de sobrevivência após crescimento do biofilme de
Streptococcus mutans sobre corpos de prova de resina composta e sua relação com a área superficial
específica das NPs utilizadas.

Material

Z350XT não
modificada
Z350XT + 1% de
ZRT2
Z350XT + 2% de
ZRT2
Z350XT + 1% de
ZP2
Z350XT + 2% de
ZP2
Z350XT + 1% de
TH2
Z350XT + 2% de
TH2

Área superficial

UFC/mL

Sobrevivência (%)

9,4 x 106

100

-

7,4 x 106

79

16,40

6,2 x 106

66

16,40

6,1 x 106

65

12,06

5,8 x 106

62

12,06

4,6 x 106

49

322,58

4,2 x 106

45

322,58

das NPs (m2/g)

Dessa forma, tanto o aumento do valor de área superficial específica como a
concentração de NPs incluída no material, parecem melhorar o efeito de inibição da formação
do biofilme bacteriano, ou ainda, otimizam a capacidade desses materiais em diminuir a
viabilidade das células bacterianas. Esse efeito pode ser compreendido a partir do
entendimento das interações biofísicoquímicas existentes na interface entre nanomaterias e
sistemas biológicos, chamada de interface nano-bio (ALLAKER, 2010).
A interface nano-bio compreende três componentes que interagem dinamicamente: (1)
a superfície de nanopartículas, as características que são determinadas pela sua composição
físico-química, (2) a interface sólido-líquido e as mudanças que ocorrem quando a partícula
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interage com os componentes do meio circundante, (3) a zona de contato da interface sólidolíquido com substratos biológicos. (NEL et al., 2009).
De acordo com Nel et al. (2009) as principais influências biofisicoquímicas na
interface entre nanopartículas e sistemas biológicos são: tamanho, forma, área superfícial,
carga superficial, rugosidade, porosidade, estados de valência e condutância, grupos
funcionais,

ligantes,

cristalinidade,

defeitos,

hidrofobicidade e hidrofilicidade das

nanopartículas. Por exemplo, demonstrou-se que as nanopartículas de dióxido de titânio
atuam para resistir à formação de biofilmes em superfícies através do aumento da hidrofilia
em comparação com uma superfície não modificada (LUO et al., 2005) e que a redução no
tamanho de partícula aumenta a eficácia antimicrobiana de nanopartículas de ZnO (NAIR et
al., 2008).
Materiais quase cristalinos (como o TiO2.Ag da amostra TH2) têm grandes
quantidades de defeitos na superfície, ou seja, e- eh° auto-armadilhados que geram espécies
reativas tóxicas às bactérias.
À medida que o tamanho de uma partícula diminui, aumenta a sua área de superfície e
isso permite que uma maior proporção dos seus átomos ou moléculas seja exibida na
superfície ao invés de no interior do material. Estudos clínicos e experimentais indicam que
um pequeno tamanho, uma grande área superficial e a capacidade de gerar espécies reativas
de oxigênio (ROS), as quais se atribuem a capacidade antibacteriana de nanomateriais (NEL
et al., 2006).
A Figura 45 exibe um gráfico que compara a contagem de células bacterianas aderidas
(UFC) aos corpos de prova de resina modificada com NPs de ZnO.Ag (ZRT2 e ZP2). É
possível verificar que o grupo de resina composta modificada com 2% de NPs esféricas da
amostra ZP2 apresentou maior capacidade de inibição dentre os grupos modificados com NPs
de ZnO.Ag, diminuindo a adesão celular do biofilme para 62%. Resultados estatisticamente
semelhantes foram observados para a resina contendo 2% de nanoplates da amostra ZRT2,
que após os sete dias de formação de biofilme, diminiu a adesão celular de S. mutans para
79%.
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Figura 45 - Contagem das células aderidas do biofilme de S. mutans após sete dias de crescimento sobre: resina
composta não modificada, resina composta contendo 1% e 2% de NPs de ZnO.Ag.

O estudo de nanopartículas de ZnO compreende, dentre o que há de mais avançado na
formulação de novos materiais odontológicos, a avaliação de seu efeito antibacteriano por
contato direto com suspensões e biofilmes bacterianos (ADAMS et al., 2006; JONES et al.,
2008), a avaliação das propriedades mecânicas após inclusão como partículas de reforço em
adesivos dentais e resinas compostas (CHEN, 2012; FERRACANI, 2011), além do efeito
antibacteriano após a incorporação das nanopartículas em resina composta (HOJATI et al.,
2013; SEVINÇ; HANLEY, 2010).
A prata é reconhecidamente um agente antibacteriano de largo espectro e essa
capacidade vem sendo estudada e compreendida há séculos. O interesse por esse metal de
transição, especialmente em sua escala nanométrica, está particularmente relacionado com o
uso de nanopartículas de Ag contra a crescente ameaça de resistência a antibióticos. Porém,
quando incluídos em resinas compostas esses materiais promovem drásticas mudanças nas
propriedades mecânicas, além de alterar a cor do material significativamente (SYAFIUDDIN
et al., 1997; YAMAMOTO et al., 1996; ZHANG et al., 2014).
Hojati et al. (2013) avaliaram a capacidade de inibição de S. mutans de uma resina
composta flow contendo 1, 2, 3, 4 e 5% de nanopartículas de ZnO com diâmetro médio de 20
nm. Após envelhecimento da resina por 48h, realizaram teste de contato direto com suspensão
bacteriana, verificando que apenas as resinas contendo 4 e 5% de NPs demonstraram
capacidade de inibição e após uma semana de envelhecimento, não mais foi observado efeito
inibitório por nenhum dos materiais.
Sevinç e Hanley (2010) analisaram a capacidade antibacteriana de uma resina
composta após inclusão de 10% em massa de NPs de ZnO.

Verificaram que a resina
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modificada inibiu significantemente (p = 0,04) a formação de um biofilme de Streptococcus
sobrinus, uma das bactérias causadoras da doença cárie. Foi observada uma redução de 80%
no crescimento do biofilme, quando comparado à resina não modificada. Uma menor, mas
significante inibição do biofilme pelo material contendo 5% de NPs de ZnO foi exibida.
Dessa forma, é possível inferir que uma inibição estatisticamente significante ocorre quando a
viabilidade celular é menor ou igual a 40%.
É possível verificar, baseando-se nos estudos apresentados acima, que a utilização de
cerca de 5% de NPs de ZnO tem sido eficaz em combater formas planctônicas de bactérias em
suspensão, além de inibir a formação de biofilme formado por bactérias causadoras da cárie.
Os resultados apresentados nesta dissertação, indicam que NPs de ZnO dopadas com Ag são
também eficazes no combate a formação de biofilme bacteriano de S. mutans, porém em
menores concentrações (1 e 2%) que aquelas relatadas em recentes trabalhos da literatura.
A Figura 46 exibe um gráfico comparativo de contagem de UFC’s após sete dias de
crescimento do biofilme de S. mutans sobre a superfície de corpos de prova de resina
composta modificada com NPs de TiO2.Ag (TH2) de elevada área superficial. Quando
comparado ao grupo controle de resina não modificada, a inclusão de 2% dessas partículas
com elevada área superficial (322,58 m2/g) na resina composta, inibiu mais eficazmente o
crescimento do biofilme que o grupo contendo 1% do mesmo material, diminuindo a adesão
celular para 45%.
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Figura 46 - Contagem das células aderidas do biofilme de S. mutans após sete dias de crescimento sobre: resina
composta não modificada, resina composta contendo 1% e 2% de NPs de TiO2.Ag.

O estudo da capacidade antibacteriana de NPs de TiO2 compreende a análise dessa
atividade frente à bactérias do gênero E. coli (CATAURO et al., 2006; IRELAND et al., 1993;
WEI et al., 1994), S. mutans (CATAURO et al., 2006; CHOI et al., 2009; KIM et al., 2007),
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C. albicans (LONGO et al., 2013; LUNGU et al., 2014), S. aureus e P. aeruginosa (LUNGU
et al., 2014).
Cai et al. (2013) analisaram o efeito antibacteriano de uma resina composta contendo
20% em peso de nanopartículas de TiO2. Após aplicação de luz UV sobre a superfície dos
corpos de prova da resina composta modificada, observaram 37% de inibição da aderência de
S. mutans em comparação à resina que não recebeu tratamento UV prévio.
Em outro estudo, Cai et al. (2014) avaliaram in vitro a inativação fotocatalítica de um
biofilme de S. mutans em um adesivo dental contendo NPs de TiO2. Utilizando doses de 3 –
43 J/cm2 de luz UV-A, avaliaram a adesão resultante do biofilme através da atividade
metabólica bacteriana. Observaram que a utilização de 40 J/cm2 inativou quase
completamente a viabilidade celular do biofilme sem afetar o desempenho funcional do
adesivo dental.
Lungu et al. (2014) compararam a atividade antibacteriana de nanopartículas de TiO2
e TiO2.Ag frente a bactérias planctônicas e biofilmes de B. Subtilis, S. aureus, E. coli, K.
pneumoniae, e P. Aeruginosa e da espécie fúngica C. albicans. O mais ativo foi o TiO2.Ag
com 2,34% em peso de nanopartículas de Ag, que demonstrou ampla gama de atividade
antimicrobiana contra todas as bactérias gram-positivas (B. subtilis e S. aureus) e gramnegativas (E. coli, K. pneumoniae, e P. aeruginosa) testadas, além do fungo (C. albicans). O
efeito inibitório mais intenso foi registrado para as bactérias Gram-positivas. Além disso, os
nanocompósitos de TiO2.Ag inibiram, para a maioria das cepas microbianas testadas, o
desenvolvimento de biofilmes sobre um substrato inerte. Os resultados obtidos por Lungu et
al. (2014) sugerem o uso de nanocompósitos de TiO2.Ag como agentes antimicrobianos e
antibiofilme eficazes em aplicações práticas, sem irradiação UV.
Neste trabalho, a resina composta contendo NPs de ZnO.Ag inibiu entre 21 e 38% a
formação de biofilme de S. mutans, enquanto as modificadas com TiO2.Ag apresentaram
capacidade de inibição de 51 e 55%, dependente da concentração, conforme dados
apresentados na Tabela 7. Apesar desses valores não serem de grande magnitude,
especialmente comparando-se a estudos tais como o de Sevinç e Hanley (2010) que relatam
80% de inibição utilizando NPs de ZnO.Ag, existem dois fatores relativos à análise
antibacteriana que, ao serem levados em consideração, revelam que os resultados
apresentados anteriormente na Tabela 7 indicam, na verdade, uma expressiva capacidade de
inibição bacteriana.
O primeiro fator diz respeito à modificação da resina composta utilizando
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nanopartículas heteroestruturais, neste caso o ZnO.Ag e TiO2.Ag. A maioria dos estudos
contidos na literatura dizem respeito à utilização de NPs de ZnO ou de TiO2 isoladamente
como agentes antibacterianos. De acordo com Zhang et al. (2014), a adição de Ag na síntese
de NPs de ZnO e TiO2 além de melhorar a atividade fotocatalítica desses materiais, aumenta
sua capacidade antimicrobiana contra bactérias.
A avaliação da atividade antibacteriana dessas NPs heteroestruturais foi realizada
frente às bactérias dos gêneros Escherichia coli, Salmonella choleraesuis, Staphylococcus
aureus, Pseudomonas aueroginosa e Bacillus subtilli (AZIZI et al., 2013; JAFARI et al.,
2011; KARUNAKARAN, 2011; TALARI et al., 2012). Contudo, além desses estudos não
contemplarem a capacidade antimicrobiana das NPs heteroestruturais frente a biofilmes
bacterianos, não contemplam a ação bactericida frente a bactérias causadoras da cárie.
O segundo fator está relacionado com o fato da capacidade de inibição bacteriana ter
sido realizada frente a um biofilme bacteriano maduro, ou seja, formado sobre a superfície
dos corpos de prova de resina composta, ao longo de sete dias. Ocorre que em um biofilme as
bactérias estão envolvidas por uma matriz extracelular polissacarídea que facilita a formação
de estruturas multicelulares, chamadas de microcolônias, com capacidade de se adereir
firmemente ao tecido duro dentário ou sobre a superfície materiais restauradores dentais
(WANG; SHEN; HAAPASALO, 2014). Uma vez formado o biofilme, se não combatido seu
desenvolvimento leva ao estabelecimento de um biofilme maduro. A literatura relata que as
células desse biofilme são pelo menos 500 vezes mais resistentes a produtos com ação
antimicrobiana que células livres crescendo de forma planctônica (DONLAN, 2002).
Compreendidos os fatores supracitados, considera-se inovador o estudo da inclusão de
nanopartículas heteroestruturadas de ZnO.Ag e TiO2.Ag em uma resina composta e a
avaliação da capacidade de inibição de um biofilme de S. mutans. É possível afirmar, também,
que as NPs de ZnO.Ag e TiO2.Ag foram eficazes na inibição da formação de um biofilme
maduro de S. mutans, diminuindo a viabilidade celular em 38% e 55%, respectivamente,
quando comparadas a resina composta não modificada com NPs.
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4.8.

Análise do biofilme de Streptococcus mutans por MEV

4.8.1. Resina composta não modificada com nanopartículas
A Figura 47 apresenta micrografias em diferentes magnitudes da superfície dos corpos
de prova da resina composta Z350 XT (3M ESPE) não modificada com NPs, revelando
presença abundante de biofilme de S. mutans aderido. Na Figura 3a é possível observar
grandes agregados de bactérias e formação de diversas microcolônias. Nas Figuras 3b-d
observa-se grande número de células bacterianas unidas entre si, com presença de matriz
extracelular em alguns pontos, identificada pelas setas. De acordo com Branda et al. (2005),
células bacterianas são mais frequentemente encontradas associadas em superfícies e
interfaces, na forma de agregados multicelulares comumente chamados de biofilmes. Os
biofilmes são estruturas extremamente organizadas capazes de produzir uma matriz
extracelular polissacarídea, que envolve as bactérias aumentando a resistência e capacidade de
adesão do biofilme.

Figura 47 - Micrografias do biofilme de S. mutans sobre corpos de prova de resina composta não modificada
com nanopartículas. Em (a) visão geral das microcolônias e presença biofilme abundante, em (b) – (d) células
bacterianas unidas entre si com presença de matriz extracelular.
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4.8.2. Resina composta modificada com 1% de NPs de ZnO.Ag sintetizado
por Coprecipitaçao (ZRT2)
A Figura 48 apresenta micrografias do biofilme de S. mutans formado, após sete dias
de incubação, sobre a superfície dos corpos de prova de resina composta modificada com 1%
de NPs de ZnO.Ag sintetizadas via coprecipitação (ZRT2). Na Figura 4a, observa-se a
presença de grandes agregados de bactérias, porém, em quantidade menor do que na
superfície da resina composta não modificada. Nas Figuras 4b-d, observa-se a presença de
células bacterianas agregadas e matriz extracelular (representada pela seta) envolvendo o
aglomerado.

Figura 48 - Micrografias do biofilme de S. mutans sobre corpos de prova de resina composta modificada com
1% de nanopartículas de ZnO.Ag sintetizadas via coprecipitação (ZRT2). Em (a) visão geral das microcolônias e
presença de biofilme abundante, em (b) – (d) células bacterianas unidas entre si com presença de matriz
extracelular.
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4.8.3. Resina composta modificada com 2% de NPs de ZnO.Ag sintetizado
por Coprecipitaçao (ZRT2)
A Figura 49 apresenta micrografias do biofilme de S. mutans formado, após sete dias
de incubação, sobre a superfície dos corpos de prova de resina composta modificada com 2%
de NPs de ZnO.Ag sintetizadas via coprecipitação (ZRT2). Na Figura 5a, observa-se que o
tamanho dos agregados de bactérias é muito menor que aqueles encontrados nas superfícies
dos corpos de prova de resina composta não modificada e da modificada com 1% de NPs de
ZRT2. Nas micrografias de maior magnitude, representadas pelas Figuras 4b-d, observam-se
células bacterianas agregadas e presença de matriz extracelular (representada pela seta) entre
elas.

Figura 49 - Micrografias do biofilme de S. mutans sobre corpos de prova de resina composta modificada com 2%
de nanopartículas de ZnO.Ag sintetizadas via coprecipitação (ZRT2). Em (a) visão geral dos agregados
bacterianos, em (b) – (d) células bacterianas unidas entre si com presença de matriz extracelular.
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4.8.4. Resina composta modificada com 1% de NPs de ZnO.Ag sintetizado
via Precursores Poliméricos (ZP2)
A Figura 50 apresenta micrografias do biofilme de S. mutans formado, após sete dias
de incubação, sobre a superfície dos corpos de prova de resina composta modificada com 1%
de NPs de ZnO.Ag sintetizadas via precursores poliméricos (ZP2). Na Figura 6a, observa-se
diminuição considerável do tamanho dos agregados e de microcolônias de bactérias, em
relação aqueles encontrados na superfícies dos corpos de prova de resina composta não
modificada e da modificada com NPs de ZRT2. Nas micrografias de maior magnitude,
representadas pelas Figuras 6b-d, observam-se as células bacterianas agregadas em menor
quantidade e presença de matriz extracelular (representada pela seta) entre essas células.

Figura 50 - Micrografias do biofilme de S. mutans sobre corpos de prova de resina composta modificada com
1% de nanopartículas de ZnO.Ag sintetizadas via precursores poliméricos (ZP2). Em (a) visão geral dos
agregados bacterianos, em (b) – (d) células bacterianas unidas entre si com presença de matriz extracelular.
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4.8.5. Resina composta modificada com 2% de NPs de ZnO.Ag sintetizado
via Precursores Poliméricos (ZP2)
A Figura 51 apresenta micrografias do biofilme de S. mutans formado, após sete dias
de incubação, sobre a superfície dos corpos de prova de resina composta modificada com 2%
de NPs de ZnO.Ag sintetizadas via precursores poliméricos (ZP2). Na Figura 7a, observa-se
grande diminuição do tamanho dos agregados de células bacterianas e a ausência de
microcolônias, em relação a superfícies dos corpos de prova de resina composta não
modificada e das modificadas com 1 e 2% de NPs de ZRT2, como também com 1% de ZP2.
Nas micrografias de maior magnitude, representadas pelas Figuras 7b-d, observam-se
pequenos agregados de células bacterianas e presença de matriz extracelular (representada
pela seta) entre essas células.

Figura 51 - Micrografias do biofilme de S. mutans sobre corpos de prova de resina composta modificada com
2% de nanopartículas de ZnO.Ag sintetizadas via precursores poliméricos (ZP2). Em (a) visão geral dos
agregados bacterianos, em (b) – (d) células bacterianas unidas entre si com presença de matriz extracelular.
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4.8.6. Resina composta modificada com 1% de NPs de TiO2.Ag sintetizado
via hidrotermal (TH2)
A Figura 52 apresenta micrografias do biofilme de S. mutans formado, após sete dias
de incubação, sobre a superfície dos corpos de prova de resina composta modificada com 1%
de NPs de TiO2.Ag sintetizadas via precursores poliméricos (TH2). Na Figura 8a, observa-se
que houve diminuição na quantidade de agregados de células bacterianas e microcolônias, em
relação a superfícies dos corpos de prova de resina composta não modificada e das
modificadas com as NPs de ZnO.Ag. Nas micrografias de maior magnitude, representadas
pelas Figuras 8b-d, observam-se pequenos agregados de células bacterianas e presença de
matriz extracelular (representada pela seta) entre essas células.

Figura 52 - Micrografias do biofilme de S. mutans sobre corpos de prova de resina composta modificada com
1% de nanopartículas de TiO2.Ag sintetizadas via precursores poliméricos (TH2). Em (a) visão geral dos
agregados bacterianos, em (b) – (d) células bacterianas unidas entre si com presença de matriz extracelular.
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4.8.7. Resina composta modificada com 2% de NPs de TiO2.Ag sintetizado
via hidrotermal (TH2)
A Figura 53 apresenta micrografias do biofilme de S. mutans formado, após sete dias
de incubação, sobre a superfície dos corpos de prova de resina composta modificada com 2%
de NPs de TiO2.Ag sintetizadas via precursores poliméricos (TH2). Na Figura 9a, observa-se
que houve diminuição na quantidade de agregados de células bacterianas e microcolônias, em
relação às superfícies dos corpos de prova de resina composta não modificada, das
modificadas com as NPs de ZnO.Ag e com 1% de NPs de TiO2.Ag. Nas micrografias de
maior magnitude, representadas pelas Figuras 9b-d, observam-se pequenas quantidades de
células bacterianas e de matriz extracelular (representada pela seta).

Figura 53 - Micrografias do biofilme de S. mutans sobre corpos de prova de resina composta modificada com
2% de nanopartículas de TiO2.Ag sintetizadas via precursores poliméricos (TH2). Em (a) visão geral revelando
pequena quantidade de células bacterianas, em (b) – (d) células bacterianas unidas entre si com presença de
matriz extracelular.
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Em relação à análise de micrografias de biofilmes bacterianos formados sobre
materiais restauradores dentais, o trabalho realizado por Agnelli (2011) estudou a morfologia
e desenvolvimento de um biofilme de S. mutans sobre a resina composta FilteK Z250 (3M
ESPE) por meio de microscopia eletrônica de varredura. Além disso, avaliou o potencial
antibacteriano, frente ao biofilme de S. mutans, da resina composta modificada com 0,1; 0,3 e
0,6% de nanopartículas de prata por 1, 4 e 7 dias. Observou que a quantidade de biofilme
observada nas imagens de MEV para cada um dos grupos foi compatível com os resultados
obtidos em laboratório, onde a quantificação de células bacterianas viáveis foi feita através da
contagem de unidades formadoras de colônia. As imagens de MEV dos espécimes de resina
contendo 0,3 e 0,6% de NPs de Ag mostraram que nesses grupos a quantidade de grupos
celulares era muito menor, ou praticamente não foram encontrados, quando comparados aos
demais grupos analisados. Este resultado foi reprodutível para os três momentos em que
ocorreram as análises. Em contrapartida, as imagens de MEV de espécimes de resina
contendo 0,1% de Ag revelaram maior quantidade de grupos celulares aderidos ao material
restaurador, sendo esta concentração considerada a menos efetiva na inibição e adesão do
biofilme de S. mutans sobre a resina composta.

4.8.8. Quantificação do biofilme bacteriano sobre os corpos de prova de
resina composta.
As imagens de MEV de S. mutans realizadas após sete dias de formação do biofilme
bacteriano sobre os corpos de prova de resina composta não modificada, modificadas com
NPs de ZnO.Ag e com NPs de TiO2.Ag foram analisadas por meio do programa de edição de
imagens Image J, para determinação de área correspondente à adesão celular bacteriana.
Foram analisadas quatro imagens de cada grupo em duas diferentes magnificações,
totalizando oito imagens por grupo, através de contraste realizado pelo programa de edição de
imagens que permite definir a área restrita a presença de bactérias, fornecendo valores para
determinação da área média de adesão bacteriana sobre a superfície de corpos de prova de
resina composta.
A Figura 54 apresenta imagens de MEV analisadas no programa de edição de imagens
Image J. A análise foi realizada nas imagens de MEV do biofilme de S. mutans formado sobre
corpos de prova de resina composta não modificada, modificada com 1 e 2% NPs de ZnO.Ag
(ZRT2 e ZP2) e modificadas com 1 e 2% de NPs de TiO2.Ag (TH2). Exemplificando a análise
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realizada, na Figura 54a observa-se, na área marcada em vermelho, biofilme de S. mutans
formado por sete dias sobre a superfície do corpo de prova de resina composta não
modificada, enquanto a Figura 54b apresenta região marcada em vermelho correspondente à
área ocupada pelo biofilme de S. mutans sobre a superfície da resina composta modificada
com 2% de NPs de TiO2.Ag. Notadamente, observa-se grande diminuição da quantidade de
células bacterianas e formação de seus agregados. A quantidade de biofilme foi determinada
pela área correspondente a região marcada em vermelho, permitindo a comparação desses
valores entre os diferentes grupos.

Figura 54 – Determinação da área de adesão celular do biofilme de S. mutans nas micrografias dos grupos: (a)
resina composta não modificada e (b) resina composta contendo 2% de TiO2.Ag (TH2).

A Figura 55 apresenta um gráfico com os valores de área de adesão celular (%) do
biofilme de S. mutans sobre os corpos de prova de resina composta. Verifica-se que a resina
composta não modificada e utilizada como grupo controle apresentou maior valor de área de
adesão celular com valor de porcentagem correspondente a 13,5 ± 1,7, seguindo-se dos
grupos modificados com NPs de ZnO.Ag, dentre as quais o grupo contendo 2% de NPs da
amostra ZP2 teve menor área de adesão bacteriana correspondente a 5,1 ± 1,7. Entre os
grupos de resina composta modificadas com NPs de TiO2.Ag, o que continha 2% de NPs da
amostra TH2 apresentou menor valor de área de adesão bacteriana, correspondente a 3,0 ±
0,6. Os dados representados no gráfico da Figura 11 sugerem que existe correlação entre a
área de adesão bacteriana e porcentagem de sobrevivência calculada a partir das unidades
formadoras de colônia no teste de atividade antibacteriana. Isso por que a porcentagem de
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sobrevivência é diretamente proporcional à área de adesão bacteriana sobre o material
restaurador. Logo, aqueles que apresentaram mais unidades formadoras de colônia após
realização do teste antibacteriano foram os que apresentaram maior adesão de biofilme na

Área de adesão celular por MEV (%)

análise das imagens de MEV, e vice versa.
18
16
14
12
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8
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4
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Grupos
Figura 55 - Área de adesão celular bacteriqna, estimada a partir das micrografias do biofilme maduro de S,.
mutans formado sobre os corpos de prova de resina composta não modificada e modificada com 1% e 2% de
NPs de ZnO.Ag (ZRT2 e ZP2) e TiO2.Ag (TH2).

Com exceção do grupo de resina composta modificada com 1% da amostra ZRT2 de
ZnO.Ag, todos os outros grupos de resina contendo NPs de ZnO.Ag diminuíram a área de
adesão celular em mais de 50%. As análises das imagens de MEV do biofilme de S. mutans
permitem inferir que o grupo de resina composta modificada com 2% de NPs de TiO2.Ag foi
o que apresentou maior capacidade em diminuir a adesão bacteriana sobre o material
restaurador, resultado este compatível com a capacidade de inibição da formação de biofilme
obtida pela contagem de UFCs.
Analogamente ao estudo das micrografias do biofilme de S. mutans por meio do
programa Image J e apresentado nesta dissertação, Kreth et al. (2004) realizaram microscopia
confocal a laser e analisaram quantitativamente um biofilme de S. Mutans utilizando um
programa específico para análise de biofilmes bacterianos: COMSTAT. Eles analisaram sete
imagens para cada grupo onde as concentrações de sacarose variavam. Essas imagens foram
ajustadas e quantificadas por meio da função threshold, tal como realizado neste trabalho com
auxílio do Image J. Os autores sugeriram que os resultados da quantificação se
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correlacionaram bem com a análise da formação do biofilme. Contudo, Kreth et al. (2004)
enfatizam que apesar do programa COMSTAT analisar valores numéricos fornecidos pelas
imagens de microscopia confocal a laser, a precisão desses valores é motivo de preocupação,
uma vez que eles são obtidos a partir de um número limitado de imagens e de apenas uma
parte do biofilme.
Apesar de correlacionar a adesão bacteriana com a atividade antibacteriana de
materiais, a maioria dos trabalhos não determina a área ocupada por células bacterianas por
analisando imagens de MEV, tal como o estudo de Agnelli (2011) que avaliou a morfologia do
biofilme de S. mutans e sugeriu correlação entre a quantidade de biofilme observada nas
imagens e a atividade antibacteriana. É possível inferir, a partir da literatura, que quanto maior
o número de imagens utilizadas e maior a cautela no ajuste da função threshold, mais
confiáveis serão os resultados da quantificação de um biofilme utilizando programas de
edição de imagens, permitindo a obtenção de dados que contribuam para a análise da
atividade antibacteriana.
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5.

CONCLUSÕES
As sínteses foram na obtenção da fase anatase de TiO2 com altíssima área superficial e

morfologia que sugere a condensação de grandes aglomerados de nanopartículas, como
também na obtenção de ZnO com morfologia esférica e tamanho médio inferior a 60 nm,
nanoplates com espessura média de 10 nm e nanorods hexagonais com estruturas semelhantes
a flores.
A inclusão de 1 e 2% de NPs de TiO2.Ag na resina composta diminiu drasticamente a
resistência à compressão da resina composta. A drástica mudança pode ser atribuída ao fato de
as partículas não terem recebido tratamento de silanização prévia, impedindo ligação química
entre as argas inorgânicas adicionadas e a matriz orgânica da resina composta.
A solução de café promovou maiores alterações na cor da resina composta em
comparação à saliva artificial. A resina composta modificada com NPs de TiO2.Ag apresentou
menor alteração de cor que a modificada com ZnO.Ag, porém ambas alteraram
significantemente a cor do material restaurador. As NPs de ZnO.Ag promoveram alteração
que indicam mudança para outra cor, de acordo com as normas da National Bureau of
Standards.
A resina modificada com 2% em massa de TiO2.Ag inibiu em 55% a formação do
biofilme, enquanto a resina modificada com 2% de NPs de ZnO.Ag demonstrou capacidade
de inibição equivalente a 38%. A capacidade de inibição aumentou proporcionalmente à
medida que maiores quantidades em massa de NPs foram adicionadas ao material restaurador.
Faz-se necessário novos estudos que explorem as propriedades mecânicas, físicas e
antibacterianas das resinas odontológicas modificadas com nanopartículas, a fim de se obter
um material que mantenha suas propriedades originais mas também seja antibacteriano.
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