
A CIÊNCIA DOS 
MATERIAIS 
DENTÁRIOS



A ESTRUTURA 
DA  MATÉRIA



O QUE É 
MATÉRIA?



Matéria é o que 
tem massa e 

ocupa um lugar 
no espaço.



Exemplos de 
matérias:





A matéria 
do 
corpo...



Matéria que se transforma em utensílios.



Substâncias da matéria...



Matéria - Substância – Molécula - Átomo



Por necessidade...utilidade.



O grande artista...



Criatividade do homem...



Arte do homem...



O que é 

propriedade 

da matéria?



Propriedades da matéria

• Massa – medida em kg

• Inércia

• Volume – m³, mm³, dm³

• Impenetrabilidade

• Compressibilidade

• Elasticidade

• Porosidade

• Divisibilidade

• Indestrutibilidade

• Organolépticas: detectado pelos 
sentidos.                                              
Ex. cor, brilho, odor, tato

• Físicas: fenômeno físico. 
Mudança de estado físico.                          
Ex. ponto de fusão, ebulição, 
densidade, solubilidade, dureza, 
tenacidade, pureza.

• Químicas: fenômeno químico.       
Reações químicas, mudança da 
matéria, combustão/queima, 
mudança de cor, fenômenos 
biológicos.

Gerais Específicas



Inércia



Volume

Qual o volume deste peixe?



Impenetrabilidade



Compressibilidade e elasticidade



Divisibilidade



Lei da conservação...



Propriedades organolépticas: 
cor, brilho, odor, tato.



maleabilidade

dureza

ductibilidade
densidade
d= m/v                                                



Mudanças de estado físico

+ calor

- calor

www.infoescola.com



www.alunosonline.com.br

Reações químicas

Ocorre reação quando:
mudanças de cor, mudança de aspecto, 
efervescência, 
absorção ou liberação de energia,
desprendimento de gás



As alterações nas propriedade físicas podem servir para 
descrever mudanças ou transformações de um 

biomaterial quando submetido a influência externa, 
como força, pressão, temperatura ou luz. 

As propriedades químicas definem a 

maneira como o material se comporta 

durante uma reação química ou em um 
ambiente químico.

Biomaterial: Material não vivo designado a 
interagir com sistemas biológicos.



De que é 
feita a 

matéria?



matéria

cicascience.blogspot.com



Estrutura da matéria

NUVEM ELETRÔNICA DE UM ÁTOMO.



Estrutura molecular da água

2 átomos de hidrogênio + 1 átomo de O = MOLÉCULA DA ÁGUA 

H2O

Moléculas com diferentes energias.



Estados da água na natureza



Que tipo de força 
mantém estes átomos e 

moléculas unidos? 



Atração de íons + e – (FORTE)
Forma definida.
Sólidos nas condições 
ambientais.
Alto ponto de fusão ou 
ebulição.
Conduzem corrente elétrica: 
dissolvidos ou fundidos.
Ex: Gesso e cimentos a 
base de fosfato  

elétrons compartilhados

Ligações atômicas primárias ou químicas 

Ligação covalenteLigação metálica

Podem ser encontrados nos 3 
estados físicos.

Ponto de fusão e ebulição 
menores que os iônicos.

Não conduzem eletricidade.
Ex: compostos orgânicos: 

resinas dentárias.

Poucos elétrons na camada 
de valência.

Baixa eletronegatividade.
Nuvens de elétrons: Grande 

mobilidade 
Condutor (elétrico e calor)

Lamináveis
Flexíveis
Dúcteis

Elevado ponto de fusão e 
ebulição (exceção: mercúrio)

Ligação iônica 



Ligações atômicas secundárias 

Não compartilham Elétrons. 
As variações de carga entre os grupos atômicos da molécula induzem forças dipolo
que atraem moléculas adjacentes ou partes de uma molécula grande.
Ligações atômicas MAIS FRACAS que as primárias.



VIDEO: Materiais – introdução.

https://www.youtube.com/watch?v=NTiTibDUBUE



ADESÃO

❖ É a interação entre dois materiais na interface de contato.

➢ A natureza desta interação é tal que sua separação é evitada.
➢ É a força de atração das moléculas de dois substratos.

OBJETIVO
Produzir selamento rigoroso entre os substratos dentais e
o material, com destruição mínima dos tecidos dentais.



Exemplos de sólido aderido a sólido em odontologia.

A. Retenção de base de prótese total: a saliva preenche o espaço entre a prótese e 

os tecidos moles, fornecendo retenção pela atração capilar.

B. Formação de placa sobre a superfície do esmalte, que se transforma em cálculo 

por calcificação.

C. A raiz de um implante é primeiramente retida ao dente mecanicamente, seguida 

por osseointegração. 



ADESIVOS

SÃO OS MATERIAIS CAPAZES DE UNIR DUAS SUPERFÍCIES.

ADERENTE

É MATERIAL NO QUAL O ADESIVO É APLICADO.

A ADESÃO PODE SER POR: 
retenção mecânica ou adesão química.



ADESÃO

RETENÇÃO MICROMECÂNICA: O ADESIVO PENETRA
NAS ÁREAS RETENTIVAS DO ADERENTE.

RETENÇÃO MACROMECÂNICA: É DADA PELA FORMA
DE RETENÇÃO PARA MATERIAIS RESTAURADORES
QUE DEPENDEM DE CAVIDADES RETENTIVAS.

ADESÃO QUÍMICA: O ADESIVO POSSUI UMA
AFINIDADE QUÍMICA PELA SUPERFÍCIE DO ADERENTE.



RETENÇÃO MECÂNICA:
O adesivo deve ESCOAR
facilmente pela superfície do 
aderente e entrar nas 
irregularidades superficiais 
para promover a adesão.

ADESÃO QUÍMICA:
O adesivo deve MOLHAR 
a superfície do aderente para
que o contato íntimo entre o 
adesivo e o aderente possa
resultar na formação de 
ligações específicas que 
propiciem a união.

O ADESIVO DEVE SER CAPAZ DE MOLHAR A 

SUPERFÍCIE DO ADERENTE.



❖ Duas placas de vidro e uma película de água. 

➢ O líquido entre as duas placas se espalha devido a um bom molhamento. 

➢ A atração entre a molécula de água e a superfície de vidro é maior do que 

a força coesiva entre as moléculas de água.

Setas pequenas: vetor de tensão superficial.

Setas grandes: força que separa as placas. 



❖ A capacidade de um adesivo molhar a superfície de um aderente pode ser avaliada pela 

mensuração do ângulo de contato formado quando uma gota de adesivo é aplicada 

sobre uma superfície.

➢ Ângulos altos de contato indicam molhamento ruim e resulta em pouca adesão.

A. A água se espalha livremente sobre uma placa de vidro limpa – bom molhamento. 

Ângulo = 0°
B. Água sobre uma superfície de acrílico.

C. Água sobre uma superfície de teflon – molhamento ruim. Ângulo = 110°



❖ O aprisionamento do ar em uma superfície irregular ocorre mesmo quando o ângulo

de contato do adesivo é baixo. Esses vazios contribuem para a propagação da fratura 

adesiva por concentração de tensões.



VIDEO: Materiais – PROPRIEDADES.

https://www.youtube.com/watch?v=xZklefu6EMg
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