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RESUMO 

 

 O objetivo desta pesquisa foi avaliar os fenômenos de absorção e de 

solubilidade de um compósito nanoparticulado (Filtek Z350 3M) e um compósito 

híbrido (Filtek P60 3M) em diferentes meios de imersão e profundidade, avaliar 

o grau de conversão dos compósitos utilizados e avaliar a ação dos diferentes 

meios na degradação superficial dos compósitos. Para confecção do modelo 

experimental utilizou-se uma raiz de incisivo central bovino, onde foi 

confeccionada uma cavidade cilíndrica com 5mm de diâmetro e 8mm de 

profundidade. Esta cavidade foi preenchida com incrementos de 1mm do 

compósito, fotoativados por 20 segundos com irradiância de 650mW/cm2. Os 

cilindros de resina foram seccionados transversalmente em discos com 1mm de 

espessura até a profundidade de 5 mm. Os discos de cada compósito foram 

divididos em 15 grupos (n=5) de acordo como a profundidade (1, 2, 3, 4 e 5 mm) e 

o meio de imersão (água destilada, saliva artificial (ph neutro) e ácido lático (0,01 

Molar). As análises de absorção e solubilidade foram realizadas com base na 

norma ISO 4049, a ação dos meios na superfície dos compósitos foi analisada 

através da microscopia eletrônica de varredura e o grau de conversão 

monomérica foi avaliado através de espectroscopia infravermelha com 

transformada de Fourier (FTIR). Os dados de absorção e solubilidade foram 

submetidos separadamente à análise de variância de três fatores e ao teste de 
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Tukey HSD (α= 0,05). Foram feitas análises de regressão linear para avaliar a 

correlação entre absorção e profundidade e solubilidade e profundidade. Os 

resultados obtidos para o grau de conversão foram analisados através do teste 

t-Student (α= 0,05). O compósito Z350 apresentou maior absorção e solubilidade 

do que o P60. A imersão em ácido lático gerou os maiores valores para ambos os 

fenômenos. Os maiores valores de absorção e de solubilidade para os dois 

compósitos foram encontrados na profundidade de 5mm (profundidade mais 

afastada da fonte de luz). Para o compósito P60, excetuando-se a profundidade 

de 4mm, a imersão em ácido lático ocasionou os maiores valores de absorção. 

Isso também foi observado para Z350, com exceção da profundidade de 3mm. O 

ácido lático ocasionou um maior efeito deletério na superfície dos compósitos. 

Não houve significância estatística entre os compósitos para o grau de conversão 

(p>0,05).  

 

Descritores: Compósitos fotoativáveis, partículas de carga, absorção, 

solubilidade, grau de conversão. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this study was to evaluate the sorption and the solubility 

phenomena of a nanofilled (Filtek Z350) and a hybrid resin composite (Filtek 

P60) as a function of depth and immersed in different media, as well as to 

evaluate the degree of conversion and the action of the media in the surface 

degradation of composites. In order to build the experimental model was used a 

bovine central incisor root and in this was made a cylindrical cavity with 5mm 

diameter and 8mm deep. The cylindrical cavity was filled with increments of 1mm 

of composites that were light-activated for 20 seconds with irradiance of 

650mW/cm2. The obtained cylinders of composites were transversely sectioned 

in order to obtain disks of 1 mm in thickness. For each resin composite, 15 

groups (n = 5) were divided according to the depth (1, 2, 3, 4 and 5 mm) and 

media immersion (distilled water, artificial saliva (pH neutral) and lactic acid 

(0.01M). The sorption and solubility were carried out based on ISO 4049; the 

action of media on the surface of composites was analyzed by scanning electron 

microscopy; and the degree of monomer conversion was measured by Fourier 

transformed infrared spectroscopy (FTIR). The data of absorption and 

solubility were tested separately by analysis of variance of three factors and 

the Tukey HSD test (α = 0.05). The linear regression model was used to evaluate 
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the correlation between absorption and depth and solubility and depth too. The 

results obtained for the degree of conversion were analyzed using the t-Student 

test (α = 0.05). The Z350 presented higher solubility and sorption than P60. The 

immersion in lactic acid generated the highest values for both phenomena. For 

the two composites, the highest values of sorption and solubility were found at a 

depth of 5mm. For P60, except in the depth of 4mm, the immersion in lactic acid 

caused the highest value of sorption. This was also observed for Z350, except in 

the depth of 3mm. The effect of acid lactic on the composite surfaces was more 

deleterious than those of water and artificial saliva. The degree of conversion 

was not statiscally significant (p>0,05). 

 

Keywords: light-cured resin composites, filler particles, absorption, solubility, 

degree of conversion.  
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INTRODUÇÃO 

 

 Compósitos fotoativáveis, em função de suas propriedades estéticas e 

mecânicas, são utilizados largamente na confecção de restaurações em dentes 

anteriores e posteriores. Em contato com o meio oral podem apresentar 

absorção, que é determinada pela quantidade de solvente que penetra no 

compósito, e solubilidade, que é determinada pela quantidade de monômeros não 

reagidos que se desprendem para o meio (Ferracane, 2006). Em meio aquoso, 

moléculas de água difundem dentro do material promovendo a lixiviação de 

monômeros não reagidos da matriz polimérica. A entrada de solvente no 

compósito também desencadeia um processo de degradação que causa a erosão 

das partículas de carga (Söderholm, 1981; Söderholm et al, 1984), resultando na 

perda de massa do compósito dental, com a redução das propriedades mecânicas 

(Øysaed & Ruyter, 1986b) e desvantagens clínicas (Jokstad et al., 1994). O tipo e 

a quantidade de carga presente nos compósitos influenciam os fenômenos de 

absorção e solubilidade (Söderholm et al, 1984; Silva et al, 2008).  

 

 A solubilidade de um compósito está inversamente relacionada com o 

grau de conversão dos monômeros dimetacrilato presentes na matriz polimérica 

(Gonçalves et al., 2007). O grau de conversão é influenciado pela viscosidade e 

pela estrutura química dos monômeros presentes na matriz polimérica (Gonçalves 
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et al., 2007; Noronha Filho et al., 2008; Sideridou et al., 2002). A intensidade de 

luz que alcança o compósito durante a reação de polimerização também influencia 

o grau de conversão (Leloup et al., 2002; Aravamudhan et al., 2006).  

 

 Diversos trabalhos estudaram a absorção e a solubilidade de 

compósitos após a imersão em água (Sideridou et al., 2004; Kalachandra & 

Wilson, 1992; Malacarne et al., 2006) e saliva artificial (Gonçalves et al., 2007; 

Silva et al., 2007). Outros estudos demonstraram que os ácidos produzidos pelo 

biofilme oral promovem o amolecimento (Asmunssen, 1984), o desgaste (De Gee 

et al., 1996) e a erosão superficial (Bagheri et al., 2007) de resinas poliméricas. 

Dessa forma é importante avaliar a absorção e a solubilidade de compósitos 

imersos em ácido lático e outros ácidos produzidos pelo biofilme oral para 

obtenção de resultados mais compatíveis com o encontrado no meio ambiente 

bucal.  

 

 Na literatura consultada não foram encontrados estudos que avaliam a 

absorção e a solubilidade em diferentes profundidades. Considerando que a 

margem gengival de um preparo de cavidade classe II pode estar localizada 

6,3mm ( 0,7mm) distante da ponteira de fotoativação (Price et al., 2000) o 

estudo destes fenômenos em diferentes profundidades é relevante do ponto de 

vista clínico. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 Compósitos são materiais utilizados rotineiramente na prática clínica 

odontológica. São constituídos por uma matriz resinosa que compreende um 

sistema de monômeros, um sistema iniciador por radicais livres e estabilizadores 

que maximizam o armazenamento do compósito não polimerizado e promovem 

estabilidade química após a polimerização, partículas inorgânicas como vidros 

sintéticos, quartzo e/ou sílica fundida, e um agente de união, geralmente um 

organo-silano, que une quimicamente a matriz orgânica às partículas de carga 

(Peutzfeldt, 1997). 

 

 A matriz polimérica é formada por monômeros dimetacrilatos 

derivados do ácido metacrílico, com diferentes pesos moleculares.  

 

 O Bis-GMA (2,2-bis[4-(2-hidroxi-3-metacriloxipropoxi)] fenil 

propano), um monômero dimetacrilato presente na maioria dos compósitos 

utilizados, foi sintetizado por Bowen em 1956, a partir do bisfenol A e do glicidil 

metacrilato e posteriormente do glicidil éter de bisfenol A e do ácido 

metacrílico. Apresenta uma estrutura química com alto peso molecular e alta 

viscosidade (Peutzfeldt, 1997). Possui dois anéis aromáticos na porção central de 

sua cadeia que agem como grandes barreiras para a rotação deste monômero 
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(Peutzfeldt, 1997) e grupamentos hidroxila pendentes responsáveis pela 

formação de pontes de hidrogênio. Isso gera uma maior rigidez e uma menor 

mobilidade molecular deste monômero durante a reação de polimerização 

(Sideridou et al., 2003).   

 

 O TEGDMA (trietilenoglicol dimetacrilato) é um monômero de baixo 

peso molecular adicionado ao compósito como um diluente, a fim de diminuir sua 

viscosidade, permitindo que uma maior concentração de partículas de carga seja 

adicionada (Bowen 1962; Bowen 1963). 

 

  O UDMA (1,6-bis(metacriloxi-2-etoxicarbonilamino)-2,4,4-

trimetilexano) é um monômero de  alto peso molecular, produto da reação entre 

2-hidroxietil metacrilato e o 2,4,4-trimetilhexametilenodiisocianato (Peutzfeldt, 

1997).  Possui uma grande cadeia alifática. Porém, a presença de dois 

grupamentos imino (-NH-), que formam ligações de hidrogênio intermoleculares, 

faz com que seja um monômero de média viscosidade (Sideridou et al., 2003).  

 

 O Bis-EMA (etoxilato bisfenol A glicol dimetacrilato) apresenta 

estrutura química parecida com o Bis-GMA, porém sem a presença dos dois 

grupamentos hidroxila (-OH). Isso faz com este monômero seja mais hidrófobo 



24 
 

que os outros monômeros e apresente uma menor viscosidade (Sideridou et al., 

2004). 

 

 As partículas de carga são componentes inorgânicos inertes 

adicionados aos compósitos para melhoria das suas propriedades mecânicas. As 

partículas de carga comumente utilizadas são: quartzo, sílica coloidal, vidro de 

bário ou estrôncio e alumino-silicato de lítio (Santerre et al., 2001). Os 

compósitos podem ser classificados de acordo com o tipo de carga que 

apresentam. Compósitos microparticulados possuem, geralmente, partículas de 

sílica coloidal submicrométricas, com tamanhos 0,04 micrômetros e porcentagem 

de carga por volume entre 20-59%. Compósitos híbridos possuem uma mistura de 

partículas de carga de sílica coloidal e vidros contendo metais pesados. 

Apresentam 60-65% de carga por volume. Suas partículas de sílica coloidal 

possuem um tamanho de 0,04 µm; já as partículas de vidro possuem tamanhos que 

variam de 1-20µm. As microhíbridas apresentam porcentagem de carga por 

volume entre 65-77%. Possuem partículas de vidro com tamanhos que variam de 

0,1-2µm e sílica coloidal de 0,04µm. (Anusavice, 2005). Os compósitos 

nanoparticulados possuem um sistema que combina nanopartículas de sílica com 

um tamanho de carga primário de 20 ou 75nm e nanoclusters de sílica-zircônia 

com 0,6-1,4µm de diâmetro. Estes compósitos apresentam 59,5% de carga por 

volume, próximo às micro-híbridas e híbridas (Mitra et al., 2003). 
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 O sistema iniciador consiste de uma molécula fotoiniciadora e de uma 

amina ativadora. A maior parte dos compósitos possui a canforoquinona, uma  di-

cetona, como fotoiniciador da reação de polimerização e uma amina terciária 

como agente redutor. A canforoquinona ativada com fontes que irradiam em 

comprimentos de onda entre 400-500nm (aproximadamente 468nm) entra em um 

estado excitado reagindo com a amina terciária (Fan, 1985) que promove a 

ruptura das duplas ligações de carbono metacrílicas, iniciando uma reação de 

copolimerização por radicais livres. A ruptura das ligações de carbono 

metacrílicas promove uma redução das distâncias intermoleculares entre as 

cadeias do polímero de 0,3-0,4nm que são estabilizadas por forças de atração de 

Van der Waals e o estabelecimento de ligações covalentes entre os carbonos C-C 

com distâncias de 0,15nm (Peutzfeldt, 1997). A reação de polimerização 

apresenta certas características como uma autoaceleração, desaceleração e uma 

conversão máxima. A autoaceleração ou efeito gel ocorre durante os estágios 

iniciais da polimerização, onde a reação está em um estado líquido. Neste estágio 

inicial, a propagação da reação de polimerização, que ocorre através da ligação 

química de pequenos monômeros com macro-radicais, e o passo de terminação, 

que envolve a reação entre dois macro-radicais são quimicamente controlados e a 

polimerização prossegue a taxas constantes. Quando uma cadeia muito grande e 

insolúvel é formada o sistema de reação converte-se de líquido a borracha (fase 

de geleificação). Nesta fase ocorre uma desaceleração da reação de 
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polimerização, pois o movimento dos macro-radicais fica restrito. À medida que a 

polimerização prossegue, o sistema torna-se cada vez mais rígido, limitando o 

passo de propagação. A reação apresenta então, um grau de conversão máximo. 

(Sideridou et al., 2002).  

 

 O grau de conversão máximo de um polímero dimetacrilato determina a 

quantidade de duplas ligações C=C das terminações metacrílicas dos monômeros 

rompidas no processo de polimerização e o estabelecimento de ligações 

covalentes entre os monômeros. O grau de conversão dos monômeros 

dimetacrilatos é comumente determinado através da espectroscopia 

infravermelha com transformada de Fourrier (FTIR) (Gonçalves et al., 2007; 

Noronha Filho et al., 2008; Silva et al., 2008; Sideridou et al., 2002; Ferracane & 

Greener, 1984; Ferracane & Greener, 1986; Imazato et al., 1999). FTIR é um 

tipo de espectroscopia de absorção que usa a região do infravermelho do 

espectro eletromagnético. Pode ser usada tanto qualitativa quanto 

quantitativamente para identificar um composto ou investigar a composição de 

substâncias. Baseia-se na interação entre a radiação eletromagnética e a 

vibração natural das ligações químicas entre os átomos que compõe o material. As 

ligações químicas ds grupos funcionais presentes no espécime possuem 

frequências de vibração específicas e absorvem a luz quando recebem uma 

radiação eletromagnética com exatamente a mesma energia dessas vibrações. 
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Conforme o feixe de luz atravessa a amostra, a quantidade de energia 

transmitida é registrada. É formado um espectro onde o eixo horizontal 

representa o número de onda em cm-1 e o eixo vertical representa a 

transmitância em %. A composição da amostra pode ser então determinada, pois 

cada número de onda representa uma ligação química pré-determinada e o valor 

máximo de transmitância apresentado por este número de onda representa a 

quantidade desta ligação química presente na mesma. O método de transmitância 

é mais utilizado, entretanto o espectro pode ser obtido pelo método de 

refletância que mede a radiação infravermelha refletida pela amostra. A 

refletância total atenuada é um tipo de método de refletância (Moraes et al., 

2008). Se a amostra com índice de refração menor que o do meio transmissor é 

posta em contato com uma superfície refletora, o feixe de luz penetra além da 

superfície refletora e atravessa a amostra até a profundidade de alguns 

micrômetros. Esse feixe perde energia no comprimento de onda que o material 

absorve e produz um espectro de absorção. Medindo-se uma frequência 

específica ao longo do tempo pode-se detectar mudanças na quantidade de uma 

ligação química presente na amostra e através desta mudança pode-se calcular o 

grau de conversão. Para determinação do grau de conversão de monômeros 

dimetacrilatos utiliza-se como padrão interno, os números de onda de 1608cm-1 

ou 1720 cm-1, que representam respectivamente as duplas ligações do carbono 

(C=C) do anel aromático e os grupamentos carbonila (>C=O) que permanecem 
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constantes durante a polimerização. O número de onda de 1638cm-1
 representa 

as duplas ligações do carbono alifático (C=C) dos grupamentos metacrilatos 

(Gonçalves et al., 2007; Noronha Filho et al., 2008; Silva et al., 2008; Sideridou 

et al., 2002) Estas ligações químicas se rompem durante a polimerização, 

diminuindo em quantidade na amostra. A proporção entre a quantidade de 

grupamentos metacrilatos presentes na amostra polimerizada e não polimerizada 

representa o grau de conversão da amostra (Moraes et al., 2008). 

 

 O grau de conversão influencia diretamente as propriedades físicas 

e mecânicas dos compósitos. Quanto maior o grau de conversão das duplas 

ligações metacrílicas, maiores as propriedades físicas e mecânicas do compósito 

(Sideridou et al., 2002; Ferracane & Greener, 1984), possibilitando assim, o uso 

deste material em diversas situações clínicas, como restaurações de dentes 

anteriores e posteriores, e uma maior longevidade no meio oral.  

 

 O grau de conversão dos monômeros é proporcional à quantidade de luz 

que o compósito é exposto (Leloup et al., 2002). À medida que a distância entre o 

compósito e a fonte de luz aumenta há uma diminuição na intensidade de luz que 

alcança o compósito (Aravamudhan et al., 2006). 
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 O grau de conversão final de um compósito é influenciado pela 

viscosidade e pela estrutura química dos monômeros presentes na matriz 

polimérica (Gonçalves et al., 2007; Noronha Filho et al., 2008; Ferracane & 

Greener, 1984; Ruiter & Svendsen, 1978; Sideridou et al., 2002).  Os monômeros 

de Bis-GMA (1369 Pa.s) apresentam maior viscosidade, seguidos do UDMA (28 

Pa.s) e do TEGDMA (0,05 Pa.s) (Dickens et al., 2003). Altos valores de 

viscosidade indicam a presença de interações intermoleculares que podem causar 

uma diminuição da mobilidade das moléculas dos monômeros durante a 

polimerização (Sideridou et al., 2002). Polímeros de Bis-GMA geram valores mais 

baixos de grau de conversão do que UDMA (Gonçalves et al., 2007; Noronha Filho 

et al., 2008; Sideridou et al., 2002) devido à alta viscosidade apresentada por 

ele, derivada da presença de dois anéis aromáticos no centro da cadeia e da 

formação de pontes de hidrogênio intermoleculares (Dickens et al., 2003). Além 

da menor viscosidade do UDMA, este monômero apresenta uma possível reação 

de transferência de cadeia, produzida pelos imino grupos (–NH-) de sua 

estrutura química, que aumenta a mobilidade dos radicais situados na rede de 

polímero, oferecendo um caminho alternativo para que a reação de polimerização 

continue até que atinja o estado vítreo, aumentando assim seu grau de conversão 

(Sideridou et al., 2002).  A adição de TEGDMA em matrizes poliméricas 

contendo Bis-GMA ou UDMA promove um aumento no valor do grau de conversão 

(Floyd & Dickens, 2006). Este valor é maior à medida que a proporção de 
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TEGDMA é aumentada. (Ferracane & Greener, 1984; Imazato et al., 1999; 

Gonçalves et al., 2007), A baixa viscosidade inicial apresentada por este 

monômero, proveniente de sua longa cadeia alifática flexível resulta em um alto 

grau de conversão (Ruyter & Svendsen, 1978).  

 

 O grau de conversão também pode ser influenciado pela 

característica das partículas de carga. Compósitos nanoparticulados apresentam 

menor grau de conversão do que os híbridos (Silva et al., 2008). À medida que a 

luz penetra no compósito nanoparticulado sofre o fenômeno de espalhamento 

pelas pequenas partículas de carga (Arikawa et al., 1998). Esse espalhamento 

pode atenuar a intensidade da luz durante a polimerização e conseqüentemente 

reduzir o grau de conversão do compósito (Silva et al., 2008).  

 

 O grau de conversão dos monômeros dimetacrilato é restrito, variando 

entre 35 a 75%. A conversão dos monômeros não é completa e ao final da reação 

de polimerização, parte dos monômeros permanece como duplas ligações 

pendentes ou como monômeros não reagidos aprisionados no interior da matriz 

polimérica (Chung & Greener, 1990; Ferracane & Greener, 1986; Ferracane, 

1994).  
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 Durante a reação de polimerização, estes monômeros são aprisionados no 

interior de “microgels” entre as cadeias de polímero e adsorvidos ao redor da 

rede de polímero; ou são aprisionados em microporos (reservatório de 

monômeros). Os monômeros aprisionados nos microporos são mais susceptíveis a 

sofrerem lixiviação, ou seja, a se desprenderem da matriz polimérica para o meio 

(Sideridou et al., 2003).  

 

 A quantidade de monômeros dimetacrilato não reagidos que sofrem 

lixiviação em meio aquoso determina a solubilidade do polímero (Sideridou et al., 

2003). A solubilidade ocorre com o transporte de íons, através de um gradiente 

osmótico, do material para o meio e está inversamente relacionada ao grau de 

conversão da matriz polimérica, ou seja, quanto maior o grau de conversão da 

matriz, menor a solubilidade apresentada pelo polímero (Sideridou et al., 2003; 

Gonçalves et al., 2007; Silva et al., 2008). A liberação destes monômeros 

dimetacrilato não reagidos para o meio oral pode gerar crescimento de 

microorganismos associados à cárie dental, como streptococccus sobrinus e 

lactobacillus acidophilus (Hansel et al.,  1998). 

 

 Além de monômeros não reagidos, também são desprendidas partículas de 

carga para o meio (Ferracane, 2006). Moléculas de água no interior do compósito 

podem causar a desunião entre a matriz resinosa e as partículas de carga, e 
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hidrólise destas partículas provocando com isso dissolução e lixiviação destas 

para o meio (Söderholm et al., 1984). Os agentes de união associados às 

partículas de carga são susceptíveis a sofrerem hidrólise por meio das ligações 

éster de sua molécula ou por meio das ligações siloxano que formam com as 

partículas de carga. A água em contato com a superfície das partículas de carga 

quebra as ligações siloxano formando grupamentos silanol, facilitando assim o 

desprendimento destas partículas para o meio (Santerre et al., 2001). 

 

 Diferenças entre os tipos de carga utilizados em um compósito influenciam 

os valores de solubilidade (Söderholm et al., 1984; Silva et al.,  2008). 

Compósitos nanopartículados apresentam valores de solubilidade maiores do que 

os compósitos híbridos quando analisados com uma mesma quantidade de carga 

por volume. Os nanoparticulados apresentam uma maior área de superfície total, 

pois possuem cargas de nanoaglomerados de sílica com 20nm. Dessa forma, um 

maior número de íons pode ser liberado dessas partículas de carga; além de 

haver um maior número de ligações entre essas partículas e o agente de união, 

passíveis de serem hidrolisadas e liberadas para o meio (Silva et al., 2008).  

 

   A entrada de água nos compósitos ocorre através de um processo de 

difusão controlada, principalmente na matriz resinosa (Braden & Clarke, 1984). 

Sua presença no interior dos compósitos pode ocasionar a diminuição das 
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propriedades mecânicas e a degradação química destes. A água provoca a 

separação das cadeias de polímero com o enfraquecimento das interações 

intercadeias, promovendo um efeito plastificador com uma resultante redução 

das propriedades mecânicas (Ferracane, 2006). A água promove também o 

desligamento da ligação matriz-carga e a hidrólise das partículas de carga, 

gerando degradação química do compósito (Söderholm et al., 1984). Por outro 

lado, sua presença no interior do compósito pode aliviar as tensões internas 

geradas pela contração de polimerização, pois gera uma expansão higroscópica, 

com o aumento do volume da rede de polímero. (Feilzer et al.,  1989; Martin et 

al.,  2003).  

 

 A quantidade de fluidos que penetra no compósito, quando imerso em um 

meio aquoso, determina o fenômeno de absorção. A quantidade e a taxa de 

entrada de água dentro da cadeia do polímero são controladas por dois fatores 

principais: a polaridade dos monômeros, ditada pela concentração de sítios 

polares capazes de formar pontes de hidrogênio com a água; e a estrutura da 

rede de polímero (Ferracane, 2006). 

 

 Os monômeros comumente usados nos compósitos apresentam em sua 

estrutura química grupamentos polares que conferem hidrofilia ao polímero 

formado: grupamentos hidroxila (-OH-) no monômero de Bis-GMA, grupamentos 
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éter (-O-) no TEGDMA e imino grupos (-NH-) no UDMA.  Estes grupamentos 

polares são capazes de estabelecer pontes de hidrogênio com a água. Dessa 

forma, a quantidade de água absorvida irá depender do potencial do polímero em 

formar pontes de hidrogênio e interações polares, sendo este o maior 

determinante no fenômeno de absorção (Ferracane, 2006).  

 

 A absorção também é influenciada pela densidade de ligações cruzadas e 

pela porosidade da rede de polímeros. Redes que possuem uma grande densidade 

de ligações cruzadas apresentam um reduzido volume livre e ligações cruzadas 

covalentes que mantém as cadeias dos polímeros muito próximas. Estas 

características fazem com que estes polímeros apresentem uma absorção e um 

aumento de volume pequeno, pois proporcionam um espaço e um caminho muito 

restrito para que o solvente possa se difundir. Por outro lado, a presença de 

porosidades e microporos promovem uma maior absorção, pois atuam como sítios 

para entrada e acúmulo do solvente, facilitando seu transporte (Ferracane, 

2006).  

 

 As redes de polímero formadas por monômeros dimetacrilato de TEGDMA, 

Bis-GMA e UDMA apresentam valores de absorção altos: poli-TEGDMA: 

6,33wt%; poli-Bis-GMA: 2,93wt%; poli-UDMA: 2,59wt% (Sideridou et al., 2003). 

Em cadeias poli-Bis-GMA e poli-UDMA estes valores de absorção estão 
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relacionados à grande energia coesiva dos grupamentos hidroxila (2980J.cm-3) e 

uretano (1425J.cm-3) presentes em suas estrutura químicas, o que lhes confere 

uma alta hidrofilia. Em cadeias poli-TEGDMA, além da influência dos grupos éter 

(-O-), a estrutura física da rede polimérica também pode influenciar os valores 

de absorção. A rede de polímeros de TEGDMA apresenta uma alta densidade de 

ligações cruzadas e ciclizações primárias. Isso acarreta uma maior 

heterogeneidade na rede formada, com áreas de muitas ligações cruzadas e 

outras com poucas ligações. Em uma rede heterogênea o espaço criado entre os 

aglomerados de polímero (microporos) é maior e pode acomodar uma maior 

quantidade de água (Sideridou et al., 2003). Dessa forma, a presença de 

monômeros de TEGDMA em misturas de 50/50% com Bis-GMA acarreta em um 

aumento da absorção (Imazato et al., 1998; Gonçalves et al., 2007). 

 

 O fenômeno de absorção também é influenciado pelo tipo (Silva et al.,  

2008) e pela quantidade (Sideridou et al., 2003) de partículas de carga de um 

compósito. A interface entre as partículas de carga e a matriz polimérica é o 

local mais provável para acomodação adicional de água nos compósitos 

(Kalachandra & Wilson, 1992). Os compósitos nanoparticulados possuem maior 

absorção do que os compósitos híbridos, quando apresentam concentrações 

similares de carga por volume e uma mesma matriz polimérica. Isso ocorre em 

função da grande área de superfície pela presença dos nanoaglomerados de sílica 
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com 20nm, fazendo com que uma grande quantidade de água se acumule na 

interface matriz-partículas de carga (Silva et al., 2008). Além disso, a água 

acumulada na interface matriz-partículas de carga dos agregados de sílica-

zircônia pode criar um caminho de difusão para o interior desses agregados, pela 

possível presença de microvácuos, uma vez que as partículas de carga primárias 

com tamanho de 5-20nm podem estar mal impregnadas pela matriz polimérica 

(Santos et al.,  2002; Silva et al., 2008). 

 

 Os fenômenos de absorção e solubilidade são comumente avaliados em água 

destilada (Santos et al., 2002; Sideridou et al., 2003; Sideridou et al., 2004; 

Kalachandra & Wilson, 1992; Malacarne et al., 2006; Imazato et al., 1999). 

Porém, alguns pesquisadores utilizaram saliva artificial (KCl, NaCl, MgCl, CaCl, 

Nipagin, CNC, Sorbitol e água deionizada) na tentativa de criar um modelo de 

estudo mais real e compatível com as condições do meio oral (Gonçalves et al., 

2007; Silva et al., 2008). Estudos recentes têm demonstrado que ácidos 

orgânicos produzidos pelo biofilme oral causam efeitos adversos em compósitos e 

materiais restauradores à base de resina (Nicholson et al., 1999; Bagheri et al., 

2007), e dessa forma sua utilização para estudos sobre compósitos permitirá 

resultados mais próximos aos encontrados no meio oral.  
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo Geral  

 

 O objetivo desta pesquisa foi avaliar os fenômenos de absorção e de 

solubilidade de um compósito nanoparticulado (Filtek Z350 3M) e um compósito 

híbrido (Filtek P60 3M) em diferentes meios de imersão e profundidades, avaliar 

o grau de conversão dos compósitos utilizados e avaliar a ação dos diferentes 

meios na degradação de superfície dos compósitos. 

  

3.2. Objetivos Específicos  

 

Avaliar: 

1) o fenômeno de absorção nos diferentes meios de imersão.  

2) o fenômeno de absorção em diferentes profundidades. 

3) o fenômeno de absorção dos compósitos e compará-los. 

4) o fenômeno de solubilidade nos diferentes meios de imersão.  

5) o fenômeno de solubilidade em diferentes profundidades. 

6) o fenômeno de solubilidade dos compósitos e compará-los. 

7) o grau de conversão dos compósitos e compará-los. 

8) a degradação de superfície dos compósitos após imersão em diferentes meios. 
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4. METODOLOGIA 

4.1 Absorção e Solubilidade  

4.1.1 Confecção do modelo experimental 

 

 Para confecção do modelo experimental foi selecionado um incisivo 

central bovino. Este dente foi seccionado transversalmente, com o auxílio de uma 

cortadeira metalográfica (Isomet 1000 - Buehler), na altura da junção 

amelocementária separando a coroa da raiz. A raiz bovina foi lixada em uma 

politriz (DPU 10 - Panambra) com discos de lixa de carbeto de silício de 

granulação 400, 600 e 1200, para remoção de irregularidades em sua superfície, 

até obtenção de uma forma cônica. Após isto, esta foi seccionada 

longitudinalmente ao meio na cortadeira metalográfica. 

      

 

 

 

 

 

 

Incisivo central bovino (Figura 4.1). Secção transversal do dente na altura da junção 

amelocementária (Figura 4.2). Coroa e raiz seccionadas (Figura 4.3). 

Figura 4.1 Figura 4.2 Figura 4.3 
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Secção longitudinal da raiz (Figura 4.4). Metades da raiz seccionada (Figura 4.5). 

 

 Estas metades foram, então, unidas com a colocação de cera utilidade 

no espaço referente ao conduto radicular. A seguir, foi confeccionado um molde 

em resina acrílica autopolimerizável para suporte da raiz. Para isso, uma resina 

acrílica autopolimerizável (Jet Clássico) foi colocada dentro de um anel plástico 

(21mm diâmetro interno x 20mm altura), preenchendo todas as suas dimensões, e 

durante a reação de  polimerização, a raiz bovina foi inserida até uma 

profundidade de dois terços do seu comprimento. Uma vez confeccionado o 

molde, a raiz foi removida e suas metades limpas para remoção da cera. Essas 

metades foram encaixadas em seu molde de resina acrílica e dessa forma unidas. 

Esse conjunto foi levado à máquina de preparo (protótipo desenvolvido no 

LABiomR) onde foi confeccionada uma cavidade cilíndrica na região do conduto 

radicular de dimensões em mm ( = 5 X h = 8) com o auxílio de uma ponta 

diamantada n0 4054 (KG SORENSEN). Após a confecção desta cavidade, o 

espaço restante referente ao conduto radicular foi preenchido com silicona de 

Figura 4.5 Figura 4.4 
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condensação leve (Speedex – Coltene) para impedir o extravasamento do 

compósito para esta região durante a compactação. 

          

     

 

 

 

 

Material para confecção do suporte para raiz (Figura 4.6). Suporte para raiz confeccionado 

(Figura 4.7). Confecção da cavidade cilíndrica no espaço referente ao conduto radicular em uma 

máquina de preparo (Figuras 4.8, 4.9 e 4.10). Espaço remanescente do conduto radicular 

preenchido com silicona de condensação leve (Figura 4.11) 

 

 

 

Figura 4.6 

Figura 4.7 

Figura 4.8 

Figura 4.10 Figura 4.9 Figura 4.11 
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4.1.2 Confecção dos espécimes 

 

 Neste experimento foram utilizados dois compósitos fotoativáveis: um 

nanoparticulado (Filtek Z350 – 3M) e um híbrido (Filtek P60 – 3M ESPE – St. 

Paul).  

Quadro 4.1 Composição dos compósitos Filtek P60 e Filtek Z350 

Compósitos Composição Marca 

 

Filtek P60 

(Cor B2) 

Carga: 61 vol% partículas de carga sílica/zircônia (tamanho 

da partícula primária de 0,6µm); 

Matriz polimérica: Bis-GMA, Bis-EMA, UDMA, TEGDMA. 

 

3M ESPE 

 

Filtek Z350 

(Cor B2) 

Carga: 59,5 vol% combinação de agregados de 

sílica/zircônia com partículas primárias de 5-20nm e 

nanoaglomerados de sílica de 20nm. 

Matriz polimérica: Bis-GMA, Bis-EMA, UDMA, TEGDMA. 

 

 

3M ESPE 

  

 A cavidade preparada na raiz bovina foi preenchida com incrementos 

de 1,0mm. Estes foram compactados e fotoativados (Optilux 501 – Kerr 

Corporation – Danbury/U.S.A) durante 20s com irradiância de 650 mW/cm2. 

Este procedimento foi repetido até que toda a cavidade (8,0mm) estivesse 

preenchida. Foram confeccionados 15 cilindros por compósito (n = 15). Os 

cilindros de resina, foram seccionados transversalmente em discos de 1mm de 

espessura na cortadeira metalográfica, obtendo-se então 5 espécimes por 

cilindro. Estes espécimes foram classificados em profundidade 1, 2, 3, 4 e 5mm 
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sendo a profundidade 1 a mais superficial e portanto mais próxima da fonte de 

luz, e a 5 a mais profunda e afastada da mesma. Os cilindros foram separados 

aleatoriamente em três grupos de acordo com o meio de imersão (água destilada; 

saliva artificial – pH neutro; ácido lático 0,01M). Desta forma foram avaliados 5 

espécimes por profundidade. Os fenômenos de absorção e solubilidade foram 

avaliados em cada um dos espécimes confeccionados. 

 

 

 

 

 

 

Inserção de incrementos de 1mm na cavidade cilíndrica (Figura 4.12). Fotoativação durante 20s 

com irradiância de 650mw/cm2 (Figura 4.13). Cilindro do compósito obtido após preenchimento 

de toda a cavidade (Figura 4.14). Secção transversal do cilindro em discos de 1mm de espessura 

(Figura 4.15). Obtenção de 5 discos (espécimes) para cada cilindro cortado, correspondentes a 

uma profundidade da cavidade (Figura 4.16). 

Figura 4.12 

Figura 4.13 

Figura 4.14 

Figura 4.15 Figura 4.16 
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4.1.3 Ensaio de absorção e solubilidade  

 

 Os espécimes de cada profundidade foram separados aleatoriamente 

em 3 grupos, de acordo com os meios de imersão. Foram avaliados 5 espécimes 

(n=5) de cada profundidade para cada um dos meios de imersão. O diâmetro e a 

espessura dos espécimes foram mensurados com um paquímetro digital 

(Mytutoyo - Tóquio/Japão). O diâmetro foi avaliado em quatro pontos 

eqüidistantes na circunferência e a espessura no centro do mesmo. Com os 

valores obtidos foi calculado o volume (Vol) em mm3. Após isso, os espécimes 

foram armazenados em um dessecador com sílica gel azul durante 24h, em estufa 

(Quimis – Diadema/São Paulo) a 37Cº, e pesados em balança analítica (AW 200 – 

Shimadzu - Filipinas) com precisão de 0,1mg. Os espécimes retornaram a estufa e 

foram repesados após 24h. Este procedimento foi repetido até a obtenção de 

uma massa constante (variação menor que ± 0,2mg), que foi considerada como m1. 

 

 Após a obtenção de m1 os espécimes foram colocados individualmente 

em ependorfes e imersos em 10ml de saliva artificial (0,1% KCl, 0,06% NaCl, 

0,005% MgCl, 0,01% CaCl, 0,1% Nipagin, 0,8% CNC, 3% Sorbitol e 500ml água 

deionizada - pH neutro), água destilada e ácido lático 0,01M e colocados em 

estufa a 37Cº durante 24h. Após esse período os espécimes foram pesados e 

novamente levados à estufa por mais 24h. Este procedimento foi repetido até 
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que o equilíbrio fosse atingido (absorção máxima, variação de massa menor que ± 

0,2mg). Esta massa constante foi considerada como m2. Antes de cada pesagem, 

os espécimes foram lavados em água destilada e secos com papel absorvente. Os 

meios de imersão foram trocados em cada período de pesagem. Após atingido o 

equilíbrio, os espécimes foram submetidos ao mesmo processo de secagem 

descrito para m1, até a obtenção de nova massa constante (variação menor que ± 

0,2mg ), considerada como m3. 

 

 

4.1.4 Cálculo da absorção e da solubilidade 

 

 Os valores de absorção (A) e de solubilidade (S), em g/mm3, foram 

obtidos através das seguintes equações: 

 

A = 
V

mm 32  , 

 

S =
V

mm 31 
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4.2 Grau de Conversão  

4.2.1 Confecção dos espécimes 

 

 Os espécimes dos compósitos Z350 e P60 foram confeccionados com 

utilização de uma matriz bipartida metálica com dimensões em mm ( = 6 X h = 

1). A matriz foi colocada sobre uma lâmina de vidro de 1,0mm de espessura e o 

compósito inserido em incremento único. Uma tira de poliéster e uma lamínula de 

vidro com 0,1mm de espessura foram colocadas sobre a matriz de teflon.  Em 

seguida o compósito foi comprimido com carga constante de 0,5kg até total 

extravasamento do excesso e eliminação de porosidades. Após a remoção da 

carga este foi fotoativado durante 20s com irradiância de 650 mW/cm2. Foram 

confeccionados 5 espécimes para cada compósito (n=5). Estes foram 

armazenados durante 24h ao abrigo da luz.  

 

 

 

 

 

 

Inserção de incremento único do compósito em uma matriz bipartida metálica (Figura 4.17). 

Aplicação de carga constante de 0,5Kg (Figura 4.18). 

Figura 4.17 

Figura 4.18 
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Fotoativação durante 20s com irradiância de 650mw/cm2 (Figura 4.19). Espécime obtido para 

análise do grau de conversão do compósito (Figura 4.20). 

 

 

4.2.2 Determinação do grau de conversão  

 

 O grau de conversão monomérica foi avaliado através de 

espectroscopia infravermelha com transformada de Fourier (FTIR) pela técnica 

de refletância total atenuada (ATR). Para isso foi utilizado um espectrômetro 

(FTIR-Perkin-Elmer 1600). Os espectros foram obtidos através de 100 

varreduras a uma resolução de 4 cm-1, no modo de ATR. Primeiramente foram 

obtidos espectros dos compósitos Filtek Z350 e P60 não polimerizados e em 

seguida, espectros destes compósitos polimerizados (n=5). Na análise dos 

espectros, foi considerado o intervalo entre 1800 e 1600 cm-1, para a observação 

dos sinais em 1608 e 1638 cm-1 que correspondem, respectivamente, à dupla 

ligação de carbono (C=C) presente no anel aromático e à dupla ligação de carbono 

Figura 4.19 Figura 4.20 
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(C=C) do grupamento funcional metacrilato presente na cadeia alifática. O sinal 

em 1608 cm-1 é utilizado como um padrão interno. O grau de conversão (GC) de 

cada espécime foi calculado utilizando a razão entre a altura do sinal em 1638 

cm-1 e em 1608 cm-1 da resina polimerizada e não polimerizada, de acordo com a 

seguinte equação: 

 

GC (%) = 100 x {1-(R compósito polimerizado / R compósito não polimerizado)},  

onde R = altura da banda em 1638 cm-1 / altura da banda em 1608 cm-1 

 

 

 

4.3 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)  

4.3.1 Confecção dos espécimes 

 

 Os espécimes dos compósitos Z350 e P60 foram confeccionados com 

utilização de uma matriz bipartida metálica com dimensões em mm ( = 6 X h = 

1). A matriz foi colocada sobre uma lâmina de vidro de 1,0 mm de espessura e o 

compósito inserido em incremento único. Uma tira de poliéster e uma lamínula de 

vidro com 0,1mm de espessura foram colocadas sobre a matriz de teflon.  Em 

seguida o compósito foi comprimido com carga constante de 0,5kg até total 

extravasamento do excesso e eliminação de porosidades. Após a remoção da 
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carga este foi fotoativado durante 20s com irradiância de 650 mW/cm2. Foram 

confeccionados 8 espécimes para cada compósito. Estes foram lixados em uma 

politriz (DPU 10 - Panambra) com discos de lixa de carbeto de silício de 

granulação 400, 600 e 1200 para remoção de irregularidades em sua superfície, e 

em seguida foram polidos com pasta diamantada (AROTEC) na seqüência rosa 

(1µm), roxa (0,25µm) e verde (0,05µm). Os 8 espécimes de cada compósito foram 

separados aleatoriamente em 4 grupos: controle, imersão em água destilada, 

imersão em saliva artificial e imersão em ácido lático (n=2). O grupo controle foi 

armazenado ao abrigo da luz durante 14 dias. Os outros grupos foram colocados 

em estufa à 370C durante 7 dias. Após esse período, os espécimes foram 

removidos dos seus respectivos meios de imersão e colocados em um dessecador 

com sílica gel azul durante 1 semana em estufa à 370C.  

 

 

4.3.2 Análise através da Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

 Os espécimes do grupo controle e dos grupos de imersão foram 

montados em dispositivos de alumínio e metalizados com ouro-paládio. Após a 

metalização, eles foram analisados através de MEV (JSM 5310, Jeol Ltd, 

Akishima Tokyo, Japan) com detector de elétrons retroespalhados, com 

ampliação de 5000 vezes.  
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4.4 Análise estatística 

 

 Os resultados obtidos foram analisados através do “software” 

Statgraphics Plus 5.1 (Manugistics, Rockville, MD, USA). Inicialmente foram 

utilizados, respectivamente, os testes de Shapiro-Wilk e Levene para verificação 

da normalidade e homogeneidade dos dados. Com base nessa análise preliminar, 

os resultados de absorção e solubilidade foram avaliados através da análise de 

variância de três fatores (compósito, meio de imersão e profundidade) e 

posteriormente pelo teste de Tukey para comparações múltiplas. Também foram 

feitas análises de regressão linear para avaliar a correlação entre profundidade 

e absorção, e profundidade e solubilidade. Os resultados do grau de conversão 

foram avaliados pelo teste t-Student. As análises foram feitas com um nível de 

significância de α=0,05. As imagens da microscopia eletrônica de varredura 

(MEV) foram analisadas qualitativamente. 
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5. RESULTADOS 

5.1. Fenômeno de Absorção 

 

 De acordo com a tabela 5.1, a análise de variância de três fatores dos 

valores originais de absorção identificou significância estatística para os fatores 

independentes, compósito, meio de imersão e profundidade (p<0,05). Entre as 

interações, apenas compósito x meio de imersão apresentou significância 

estatística (p=0,0022).  

 

Tabela 5.1 Análise de variância dos valores de absorção.  

Fonte Soma dos quadrados GL Quadrados 

médios 

F p 

Fatores principais      

      

Compósito (C) 524,797 1 524,797 60,91 < 0,05 

      

Meio (M) 303,94 2 151,97 17,64 < 0,05 

      

Profundidade (P) 1118,11 4 279,528 32,44 < 0,05 

      

Interações      

      

C x M 111,203 2 55,6017 6,45 0,0022 

      

C x P 60,7222 4 15,1805 1,76 0,1410 

      

M x P 84,0122 8 10,5015 1,22 0,2938 

      

C x M x P 102,344 8 12,793 1,48 0,1697 

      

RESIDUAL 1033,99 1033,99 1033,99   

      

TOTAL 3339,12 149    
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Gráfico 5.1 Valores médios de absorção para o fator compósito. Letras diferentes indicam 

diferença estatística significante (Tukey HSD,  = 0,05).  

 

 

 Analisando o gráfico 5.1 observa-se que o compósito nanoparticulado 

(Z350) apresentou maior absorção que o híbrido (P60).  
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Gráfico 5.2 Valores médios de absorção para o fator meio de imersão. Letras diferentes indicam 

diferença estatística significante (Tukey HSD,  = 0,05).  

 

 

 No gráfico 5.2 nota-se que a imersão em ácido lático ocasionou maior 

absorção do que saliva artificial e água destilada, respectivamente. 
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Gráfico 5.3 Valores médios de absorção para o fator profundidade. Letras diferentes indicam 

diferença estatística significante (Tukey HSD,  = 0,05). 

 

 

 No gráfico 5.3 observa-se que a maior absorção ocorreu na 

profundidade 5mm,  seguida da profundidade 4mm. As profundidades 1mm, 2 mm 

e 3mm não diferiram estatisticamente entre si e apresentaram os menores 

valores de absorção. 
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                     Gráfico 5.4 Linha de regressão (Profundidade x Absorção). 

 

 

Pela análise do gráfico 5.4 pode-se inferir que houve forte correlação 

positiva entre a absorção e a profundidade (R2= 0,903). 
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Gráfico 5.5 Valores médios de absorção para o compósito P60 em função da profundidade e meio 

de imersão. Para cada profundidade, barras com letras iguais não apresentam diferença 

estatística. 

 

 

 Os resultados apresentados no gráfico 5.5 mostram que para o 

compósito P60, excetuando-se a profundidade de 4mm, a imersão em ácido lático 

gerou os maiores valores numéricos de absorção nas profundidades avaliadas. 

 

a 
a 

a a 
a 

a 
a a 

b 
b b b 

b 
b b 
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Gráfico 5.6 Valores médios de absorção para o compósito Z350 em função da profundidade e 

meio de imersão. Para cada profundidade, barras com letras iguais não apresentam diferença 

estatística. 

 

 

 Os resultados apresentados no gráfico 5.6 mostram que para o 

compósito Z350, excetuando-se a profundidade de 3mm, a imersão em ácido 

lático gerou os maiores valores numéricos de absorção nas profundidades 

avaliadas. 
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5.2. Fenômeno de Solubilidade 

 

 De acordo com a tabela 5.2, a análise de variância de três fatores para 

o fenômeno de solubilidade identificou significância estatística para os fatores 

independentes, compósito, meio de imersão e profundidade (p<0,05) e para as 

possíveis interações entre os mesmos (p<0,05).  

 

 

Tabela 5.2 Análise de variância dos valores de solubilidade. 

Fonte Soma dos 

quadrados 

GL Quadrados 

médios 

F P 

Fatores principais      

      

Compósito (C) 47,9064 1 47,9064 78,34 < 0,05 

      

Meio (M) 109,968 2 47,9064 89,92          < 0,05 

      

Profundidade (P) 412,853 4 103,213 168,79         < 0,05 

      

Interações      

      

C x M 13,6277 2 6,81387 11,14          < 0,05 

      

C x P 40,1107 4 10,0277 16,40            < 0,05 

 

      

M x P 19,835 8 2,47937 4,05            0,0003 

      

C x M x P 10,242 8 1,28026 2,09            0,0415 

      

RESIDUAL 73,3802 120 0,611502   

      

TOTAL 727,923 149    
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 Gráfico 5.7 Valores médios de solubilidade para o fator compósito. Letras diferentes indicam 

diferença estatística significante (Tukey HSD,  = 0,05). 

 

 

 Analisando o gráfico 5.7 observa-se que o compósito nanoparticulado 

(Z350) apresentou maior solubilidade que o híbrido (P60).  
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Gráfico 5.8 Valores médios de solubilidade para o fator meio de imersão. Letras diferentes 

indicam diferença estatística significante (Tukey HSD,  = 0,05). 

  

 

 No gráfico 5.8 nota-se que a imersão em ácido lático ocasionou maior 

solubilidade do que saliva artificial e água destilada. 
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Gráfico 5.9 Valores médios de solubilidade para o fator profundidade. Letras diferentes indicam 

diferença estatística significante (Tukey HSD,  = 0,05). 

 

 

 No gráfico 5.9 observa-se que a profundidade 5mm apresentou maior 

solubilidade, seguida da profundidade 3mm e 4mm que não diferiram 

estatisticamente entre si. As profundidades 1mm e 2mm também não diferiram 

estatisticamente entre si e apresentaram os menores valores de solubilidade. 
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                Gráfico 5.10 Linha de regressão (Profundidade x Solubilidade (µg/mm3). 

 

 

Pela análise do gráfico 5.10 pode-se inferir que houve forte correlação 

positiva entre a solubilidade e a profundidade (R2= 0,905). 
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Gráfico 5.11 Valores médios de solubilidade para o compósito P60 em função da profundidade e 

meio de imersão. Para cada profundidade, barras com letras iguais não apresentam diferença 

estatística. 

 

 

 Os resultados apresentados no gráfico 5.11 mostram que para o 

compósito P60, a imersão em ácido lático gerou os maiores valores de 

solubilidade em todas as profundidades avaliadas. 
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Gráfico 5.12 Valores médios de solubilidade para o compósito Z350 em função da profundidade e 

meio de imersão. Para cada profundidade, barras com letras iguais não apresentam diferença 

estatística. 

 

 

 Os resultados apresentados no gráfico 5.12 mostram que para o 

compósito Z350, a imersão em ácido lático gerou os maiores valores de 

solubilidade em todas as profundidades avaliadas. 
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5.3 Grau de Conversão entre os Compósitos 

 

 

 

        Gráfico 5.13 Valores médios do grau de conversão dos compósitos. (t-student, α=0,05).  

 

 

 Analisando o gráfico 5.13 observa-se que não houve significância 

estatística entre o grau de conversão dos compósitos nanoparticulado (Z350) e 

híbrido (P60). 
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5.4 Microscopia Eletrônica de Varredura 

  

 As figuras 5.1 e 5.2 representam, respectivamente, as imagens obtidas 

através da Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) para os compósitos Z350 

e P60 antes (a) e após imersão em água destilada (b), ácido lático (c) e saliva 

artificial (d).  

 

 Analisando a figura 5.1 c e d, observam-se áreas de degradação na 

superfície do compósito Z350, indicando a perda dos agregados de carga de 

sílica/zircônia após imersão em ácido lático e saliva artificial (círculos). 

Microfendas (setas) entre a matriz polimérica e as partículas de carga, 

sugerindo a degradação hidrolítica do organo-silano, são observadas nos 

espécimes após imersão em água destilada (b) e saliva artificial (d). 

 

 Analisando a figura 5.2 observa-se a formação de microfendas (setas) 

entre a matriz polimérica e as partículas de carga após imersão em água 

destilada (b), ácido lático (c) e saliva artificial (d).  
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Figura 5.1 Imagens representativas de Microscopia Eletrônica de Varredura do compósito Z350 

antes (a) e após imersão em água destilada (b), ácido lático (c) e saliva artificial (d).  Círculos: 

degradações na superfície do compósito Z350 pela perda dos agregados de carga de 

sílica/zircônia; Setas: Microfendas entre a matriz polimérica e as partículas de carga. 
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Figura 5.2 Imagens representativas de Microscopia Eletrônica de Varredura do compósito P60 

antes (a) e após imersão em água destilada (b), ácido lático (c) e saliva artificial (d).  Setas: 

Microfendas entre a matriz polimérica e as partículas de carga. 
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6. DISCUSSÃO 

 

 O intuito deste trabalho foi avaliar os fenômenos de absorção e 

solubilidade de compósitos restauradores em uma metodologia que se 

aproximasse da realidade clínica. Nesse contexto, os espécimes foram 

confeccionados com 5mm de diâmetro e 1mm de espessura, e fotoativados 

apenas de um lado, diferente do determinado pela norma ISO 4049E/2000 que 

especifica que os espécimes usados para avaliar a absorção e a solubilidade em 

compósitos deve ter 15mm de diâmetro e 1,0mm de espessura e devem ser 

fotoativados em ambos os lados. A utilização de uma cavidade em raiz bovina ao 

invés do uso de uma matriz de teflon para confecção dos espécimes foi feita com 

o intuito de se obter efeitos ópticos (reflexão, refração, absorção e 

espalhamento) mais próximos aos encontrados durante o procedimento de 

fotoativação de uma cavidade em dentina, uma vez que a quantidade final de luz 

que alcança o compósito influencia na conversão dos monômeros. Esta cavidade 

em raiz bovina também teve como finalidade simular o procedimento de 

restauração por incrementos realizados em cavidades dentinárias profundas.  

 

 A composição da matriz polimérica (Gonçalves et al., 2007) e as 

partículas de carga presentes no compósito (Silva et al., 2008) podem influenciar 

os fenômenos de absorção e de solubilidade e desta forma ocasionar degradação 



69 
 

química do material (Söderholm et al., 1984). Neste estudo, o uso dos compósitos 

P60 (híbrido) e Z350 (nanoparticulado), cor B2, teve como finalidade analisar 

essas variáveis com base na diferença entre as partículas de carga, pois de 

acordo com o fabricante (3M ESPE, St Paul, MN, USA), ambos possuem a mesma 

composição de matriz polimérica. 

 

 Muitos estudos sobre os fenômenos de absorção e solubilidade em 

compósitos utilizaram água destilada (Santos et al., 2002; Sideridou et al., 2003; 

Sideridou et al., 2004; Kalachandra & Wilson, 1992; Malacarne et al., 2006; 

Imazato et al., 1999) e saliva artificial como meio de imersão (Gonçalves et al., 

2007; Silva et al., 2008). No entanto, recentes estudos têm demonstrado que 

ácidos orgânicos produzidos pelo biofilme oral podem causar efeitos adversos em 

compósitos e materiais restauradores resinosos (Nicholson et al., 1999; Bagheri 

et al., 2007). Asmunssen (1984) analisando o efeito do ácido propiônico, acético e 

lático no amolecimento de resinas dimetacrilato, demonstrou que os dois 

primeiros ácidos produziram um efeito amolecedor maior do que o ácido lático e 

sugeriu que este efeito estava relacionado à similaridade entre os parâmetros de 

solubilidade destes ácidos e dos monômeros dimetacrilato. Estes resultados 

indicam que o ácido propiônico e o acético poderiam ocasionar maiores efeitos 

deletérios nos compósitos do que o ácido lático. Entretanto em um estudo in vivo, 

Distler & Kroncke (1983) verificaram que o ácido lático representou cerca de 
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70% do total dos ácidos produzidos pelo biofilme oral estudado e que este 

apresentou um aumento abrupto nas suas concentrações em relação ao propiônico 

e acético após exposição à sacarose. De acordo com estes autores, estes 

resultados ocorrem devido à rápida degradação do açúcar à lactato pela ação de 

bactérias como Streptococus mutans e está associado com a diminuição das 

concentrações dos outros ácidos. Baseado nisto parece razoável estabelecer que 

durante a ingestão de carboidratos in vivo, deve existir uma maior quantidade de 

ácido lático na cavidade oral do que os outros ácidos orgânicos produzidos pela 

placa dental humana. Deste modo, estudos sobre a ação deste ácido sobre 

compósitos podem produzir resultados mais próximos da realidade encontrada na 

cavidade oral. O pH do ácido lático usado neste estudo foi ajustado para 4, 

porque, de acordo com prévios estudos, este é o menor pH encontrado no 

biofilme oral humano (Beech & Bandyopadhyai, 1983). 

 

 Neste trabalho o compósito nanoparticulado (Z350) apresentou maior 

absorção do que o híbrido (P60) (gráfico 5.1). Silva et al. (aceito 2009), 

analisando a absorção nos compósitos P60 e Z350, imersos em meios iguais aos 

usados neste trabalho, verificou que Z350 apresentou um valor de absorção 

muito superior a P60 quando imerso em ácido lático; e que não houve significância 

estatística entre os compósitos quando imersos em água destilada e saliva 

artificial. Porém, observou que o compósito Z350 apresentou valores numéricos 
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superiores a P60, indicando uma tendência do compósito nanoparticulado a ser 

mais susceptível a absorver fluidos do que o híbrido. Isto pode ser reforçado 

pelos resultados encontrados por Silva et al. (2008), onde o compósito 

nanoparticulado Supreme (3M ESPE), apresentou maior absorção do que P60 

quando imerso em saliva artificial. Considerando que a interface entre as 

partículas de carga e a matriz polimérica é o local mais provável para acomodação 

adicional de água nos compósitos (Kalachandra & Wilson, 1992) e que a presença 

de nanoaglomerados de sílica de 20nm em compósitos nanoparticulados faz com 

que estes apresentem uma maior área de superfície (Silva et al., 2008), parece 

claro que uma maior quantidade de água possa ser acumulada na interface matriz 

polimérica-partículas de carga deste compósito ocasionando a maior absorção 

observada. Outra provável explicação seria que a água acumulada na interface 

matriz polimérica-partículas de carga dos agregados de sílica-zircônia poderia 

criar um caminho de difusão para o interior desses agregados, pela possível 

presença de microvácuos, caso as partículas de carga primárias com tamanho de 

5-20nm estejam mal impregnadas pela matriz polimérica (Silva et al., 2008; 

Santos et al., 2002)  

 

 De acordo com gráfico 5.2 a imersão em ácido lático ocasionou maior 

absorção.  Esse resultado pode ser explicado pela influência da estrutura química 

deste ácido no compósito. O ácido lático apresenta em sua molécula grupamentos 
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químicos –OH e –COOH que podem ter estabelecido muitas ligações de 

hidrogênio com sítios polares dos monômeros dimetacrilato presentes na matriz 

polimérica dos compósitos e dessa forma ter aumentado a entrada de ácido na 

mesma. Considerando que as partículas de carga do Z350 possuem uma grande 

área de superfície e apresentam microvácuos, a imersão deste compósito em 

ácido lático pode ter aumentado o aprisionamento destas moléculas ácidas em seu 

interior, pois um maior número de ligações hidrogênio podem ter sido 

estabelecidas. Uma vez que os fenômenos de absorção e solubilidade possam 

estar relacionados, é possível que a maior absorção de ácido lático ocasione uma 

maior degradação do compósito Z350. Do ponto de vista clínico, isso poderia 

provocar um aumento da degradação de restaurações classe II e V, onde os 

compósitos estão em íntimo contato com regiões de grande produção de ácidos 

orgânicos pelo biofilme oral.  

 

 O compósito Z350 também apresentou valores de solubilidade 

superiores ao P60 (gráfico 5.7). Estes resultados podem ser interpretados com 

base na maior área de superfície apresentada pelas partículas de carga do 

compósito nanoparticulado, que permitiria a entrada de uma maior quantidade de 

solvente para seu interior, provocando maior degradação da matriz polimérica e 

desprendimento de partículas de carga. De acordo com Santerre et al. (2001) os 

agentes de união associados às partículas de carga podem sofrer hidrólise nas 



73 
 

ligações éster de sua molécula ou nas ligações siloxano que estabelecem com as 

partículas de carga, desprendendo estas para o meio. Os compósitos 

nanoparticulados apresentam uma maior quantidade desses agentes de união 

passíveis de hidrólise, que poderiam contribuir para a maior solubilidade 

apresentada.  

 

 A imersão dos compósitos em ácido lático apresentou um maior valor 

de solubilidade do que nos outros meios (gráfico 5.8). Isto pode ter ocorrido pelo 

baixo pH (=4) do ácido lático que atuaria na matriz polimérica provocando a 

quebra das ligações ésteres dos monômeros dimetacrilato. Isso levaria a 

formação de álcool e moléculas carboxílicas que causariam a diminução do pH no 

interior da matriz acelerando o processo de degradação (Göpferich, 1996).  O 

baixo pH apresentado pelo ácido lático também pode ter ocasionado a erosão das 

partículas de carga, acelerando o seu desprendimento, e com isso contribuindo 

para o aumento da solubilidade neste compósito.  

 

 A maior absorção e solubilidade apresentada pelo compósito 

nanoparticulado podem indicar uma tendência deste material sofrer uma maior 

degradação no meio oral, que resultaria na perda de suas propriedades mecânicas 

ocasionando posteriormente falhas na restauração. Dessa forma, outros estudos 

são necessários para comprovação deste comportamento, de modo que este 
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material possa ser corretamente indicado para restauração de cavidades.  

 

 De acordo com os resultados obtidos (gráfico 5.3 e 5.9), a absorção e a 

solubilidade dos compósitos foram influenciadas pela profundidade da cavidade. 

À medida que a profundidade da cavidade aumentou houve um aumento da 

solubilidade dos espécimes. Aravamudhan et al. (2006) verificou uma diminuição 

na intensidade de luz que alcança o compósito à medida que a distância entre 

este e a fonte de luz aumenta. Uma vez que a reação de polimerização se inicia 

quando a energia luminosa alcança e ativa as substâncias fotoiniciadoras 

presentes no compósito que passam a romper as duplas ligações metacrílicas, 

parece lógico inferir que com o aumento da profundidade da cavidade, um menor 

grau de conversão pode ter sido obtido nos compósitos. Estudos demonstram 

existir uma correlação negativa entre o grau de conversão de um compósito e sua 

solubilidade (Gonçalves et al., 2007; Silva et al., 2008). Com base nisso, à medida 

que a profundidade da cavidade aumenta uma menor quantidade de luz alcança o 

compósito, diminuindo seu grau de conversão e aumentando sua solubilidade, pois 

um maior número de monômeros não reagidos e de monômeros pendentes estão 

susceptíveis a se desprenderem para o meio. Neste trabalho o maior valor de 

solubilidade foi encontrado na profundidade 5mm (gráfico 5.9). Esses resultados 

são relevantes do ponto de vista clínico, pois de acordo com o estudo de Price et 

al. (2000) a margem gengival de um preparo de cavidade classe II pode estar 
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localizada 6,3mm ( 0,7mm) distante da ponteira de fotoativação. Esse 

comportamento também foi observado para a absorção, ou seja, à medida que a 

profundidade da cavidade aumentou houve um aumento da absorção. Esse 

resultado pode ser explicado pelo menor grau de conversão provavelmente obtido 

nas porções mais profundas da cavidade, que levaria a um aumento da 

solubilidade. Esse maior desprendimento de monômeros não reagidos criaria uma 

maior quantidade de poros na matriz polimérica que serviriam como caminhos 

para a entrada de fluidos no compósito, aumentando assim a absorção. A 

existência de forte correlação positiva entre profundidade e os valores de 

absorção e solubilidade denota que materiais compósitos podem apresentar baixo 

grau de conversão em cavidades classe II profundas, e dessa forma aumentar a 

degradação do material no meio oral. 

 

 A análise dos resultados do grau de conversão dos compósitos (gráfico 

5.13) demonstrou não haver diferença estatística entre Z350 e P60. Esse 

resultado era esperado, pois o grau de conversão está relacionado com a 

composição da matriz polimérica (Gonçalves et al., 2007; Noronha Filho, 2008; 

Ferracane & Greener, 1984; Ruiter & Svendsen, 1978; Sideridou et al., 2002), 

que é a mesma nos dois compósitos estudados. 

 

 As figuras 5.1 e 5.2 demonstram os efeitos da ação dos meios na 
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superfície dos compósitos. Observa-se que para ambos os compósitos a imersão 

em ácido lático e saliva artificial proporcionou maior degradação (figura 5.1 e 5.2 

c). Embora a norma da ISO 4049E/2000 determine que o estudo dos fenômenos 

de absorção e solubilidade em compósitos deva ser feito em água destilada, 

estes resultados sugerem que o estudo do comportamento dos compósitos 

imersos em substâncias presentes no meio oral, como saliva artificial e ácidos 

produzidos pelo biofilme oral, seja mais representativo para o entendimento de 

sua degradação no meio oral. Levando-se em consideração que em restaurações 

classe II e V o compósito aplicado permanece em contato com a região de maior 

produção de ácidos pelo biofilme oral, os resultados obtidos no presente estudo 

sugerem o desenvolvimento de outras pesquisas no sentido de aumentar a 

compreensão sobre os fenômenos envolvidos no processo de degradação de 

compósitos restauradores quando expostos a outros ácidos produzidos por 

bactérias presentes no biofilme oral. 
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7. CONCLUSÕES 

 

Com base nos resultados obtidos, pode-se concluir: 

 

 O compósito nanoparticulado (Z350) apresentou maiores valores de 

absorção e solubilidade do que o híbrido (P60). Este aspecto foi relacionado à 

maior área de superfície das partículas de carga presentes no compósito 

nanoparticulado. 

 

 Existiu uma forte correlação linear positiva entre a profundidade da 

cavidade e a absorção e solubilidade apresentada pelo compósito. Este aspecto 

foi relacionado à diminuição na intensidade de luz que alcança o compósito 

durante a fotoativação à medida que a profundidade da cavidade aumentou, 

ocasionando um menor grau de conversão do compósito. 

 

    A imersão em ácido lático aumentou a absorção e solubilidade dos 

compósitos avaliados.  

 

  O grau de conversão foi influenciado pela estrutura química da matriz 

polimérica dos compósitos avaliados. 



78 
 

  A maior degradação superficial dos espécimes imersos em ácido 

lático e saliva artificial mostra que investigações utilizando soluções simuladoras 

daquelas presentes no ambiente oral são necessárias para aumentar a base de 

conhecimento sobre o mecanismo de degradação de compósitos restauradores. 
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ANEXOS 
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VALORES DE ABSORÇÃO E SOLUBILIDADE DO COMPÓSITO P60 APÓS 

IMERSÃO EM ÁCIDO LÁTICO 

 

 

 

PROFUNDIDADE 1 

 
ABSORÇÃO SOLUBILIDADE 

39,281663670159400 17,458517186737400 

32,526067795741400 4,646581113677490 

24,269700039727500 4,853940007945640 

23,531499458228700 9,412599783291740 

22,629504252139000 4,525900850427920 
 
 

PROFUNDIDADE 2 

 

 

PROFUNDIDADE 3 

 
ABSORÇÃO SOLUBILIDADE 

37,036999396418200 9,259249849104480 

35,893177268480700 8,973294317120100 

34,682579197100500 8,670644799275130 

36,358741907837400 4,544842738479790 

31,500270289496500 4,500038612785350 

 

 

PROFUNDIDADE 4 

 
ABSORÇÃO SOLUBILIDADE 

30,322690091758300 8,663625740502340 

25,507080827801500 4,251180137967010 

34,356041677264100 8,589010419316030 

29,865211461938800 4,266458780277100 

30,149911582441300 4,307130226063170 

ABSORÇÃO SOLUBILIDADE 
40,769967658219700 13,589989219406700 

34,231635436498900 4,278954429562210 

26,663504574074500 4,443917429012570 

31,530334969522600 4,504333567074740 

26,588150475727900 4,431358412621160 
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PROFUNDIDADE 5 

 
ABSORÇÃO SOLUBILIDADE 

33,372627083879000 14,302554464519300 

31,839455900596000 4,548493700085280 

36,255180388410500 18,127590194205100 

37,044978339888100 9,261244584971940 

38,938891735864700 4,867361466982910 

 
 
 

VALORES DE ABSORÇÃO E SOLUBILIDADE DO COMPÓSITO P60 APÓS 

IMERSÃO EM ÁGUA DESTILADA 

 

 

PROFUNDIDADE 1 

 
ABSORÇÃO SOLUBILIDADE 

24,275059506636000 9,710023802654350 

28,241139254764700 4,706856542460630 

25,597990256049800 8,532663418683250 

22,387158194543400 4,477431638908560 

31,460460748891400 4,494351535556000 
 
 

PROFUNDIDADE 2 

 

 
 

PROFUNDIDADE 3 

 
ABSORÇÃO SOLUBILIDADE 

22,125968497288100 4,425193699457740 

31,423029024070800 4,489004146295650 

25,970452435027800 4,328408739171150 

30,327290786686000 8,664940224767380 

34,433279987326200 8,608319996831780 
 

ABSORÇÃO SOLUBILIDADE 
22,053675820755400 4,410735164151200 

33,751759732785200 8,437939933196510 

18,560742075692400 4,640185518922950 

30,820481504419900 8,805851858405640 

34,957962176602000 8,739490544150410 
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PROFUNDIDADE 4 

 
ABSORÇÃO SOLUBILIDADE 

28,766052474815800 8,218872135661620 

36,847562779317100 4,094173642146440 

35,434892235297300 8,858723058824250 

35,475704065855500 8,868926016463880 

36,007839626843600 13,502939860066400 

 

 

 

PROFUNDIDADE 5 

 
ABSORÇÃO SOLUBILIDADE 

35,906678285058000 8,976669571264410 

37,062283487062000 4,632785435882590 

26,204738813884100 8,734912937961360 

36,797875471819400 9,199468867954770 

31,765373373949500 9,075820963985520 

 

 
 

VALORES DE ABSORÇÃO E SOLUBILIDADE DO COMPÓSITO P60 APÓS 

IMERSÃO EM SALIVA ARTIFICIAL 

 

PROFUNDIDADE 1 

 
ABSORÇÃO SOLUBILIDADE 

31,783650633706600 9,081043038201830 

43,412627376795200 9,647250528176940 

27,461946338982300 4,576991056496890 

30,875146149057800 8,821470328302410 

30,901954974867300 4,414564996409750 
 
 

PROFUNDIDADE 2 

 ABSORÇÃO SOLUBILIDADE 
22,283845053696100 4,456769010739030 

30,207339972445500 4,315334281778060 

31,256439380302500 8,930411251514950 

30,463309110281400 4,351901301468860 

22,198390306635700 4,439678061327260 
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PROFUNDIDADE 3 

 
ABSORÇÃO SOLUBILIDADE 

31,227014051116000 8,922004014604540 

22,761657945934600 13,656994767560800 

8,737601970281690 4,368800985140690 

30,959291422120000 8,845511834891380 

31,955799740298300 9,130228497228030 
 
 

PROFUNDIDADE 4 

 
ABSORÇÃO SOLUBILIDADE 

26,286190830102000 8,762063610034210 

34,235601923399000 12,838350721274700 

30,376541317275600 8,679011804935840 

29,648443197502800 12,706475656072700 

30,035545022301000 8,581584292085950 

 

 

PROFUNDIDADE 5 

 
ABSORÇÃO SOLUBILIDADE 

32,858550792932000 9,388157369409110 

32,334801935829500 13,857772258212700 

48,980601701219500 13,358345918514400 

28,046190192412500 9,348730064137500 

32,569411344225200 4,652773049175160 

 
 
 
 

VALORES DE ABSORÇÃO E SOLUBILIDADE DO COMPÓSITO Z350 APÓS 

IMERSÃO EM ÁCIDO LÁTICO 

 

 

PROFUNDIDADE 1 

 
ABSORÇÃO SOLUBILIDADE 

34,589850397086600 4,941407199583600 

22,933963509724800 4,586792701945090 

24,711507952447200 9,884603180978800 

24,441545859568300 8,147181953189430 

31,722827857004200 7,930706964250980 
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PROFUNDIDADE 2 

 

 
 
 
 

PROFUNDIDADE 3 

 
ABSORÇÃO SOLUBILIDADE 

31,256976916563400 13,395847249955800 

35,894830634342100 8,973707658585460 

27,425400437951700 9,141800145983890 

31,833363838516300 9,095246811004940 

25,670316606148600 4,278386101024860 
 
 
 
 

PROFUNDIDADE 4 

 
ABSORÇÃO SOLUBILIDADE 

34,323592052933100 8,580898013233500 

30,005423722323500 8,572978206378100 

35,703337429314000 8,925834357328430 

34,489834613509000 4,311229326688480 

31,107422003087400 4,443917429012570 

 

 

 

PROFUNDIDADE 5 

 
ABSORÇÃO SOLUBILIDADE 

49,282775344984700 24,641387672492400 

44,599638792459200 9,911030842768660 

35,585586981189100 8,896396745297200 

36,172600156124500 9,043150039031120 

48,809624203348500 19,523849681339400 

 

ABSORÇÃO SOLUBILIDADE 
30,607684982841700 8,745052852240440 

34,983829258975100 8,745957314743710 

33,492931228883100 8,373232807221000 

30,637661168730700 8,753617476780160 

30,409636828768300 4,344233832681310 
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VALORES DE ABSORÇÃO E SOLUBILIDADE DO COMPÓSITO Z350 APÓS 

IMERSÃO EM ÁGUA DESTILADA 

 

 

PROFUNDIDADE 1 

 
ABSORÇÃO SOLUBILIDADE 

31,986044580138400 9,138869880039800 

35,529174807707600 4,441146850963570 

35,794534936312500 4,474316867038870 

29,528862630025500 4,218408947146340 

33,861643020305800 4,837377574329210 
 
 
 

PROFUNDIDADE 2 

 

 

 

PROFUNDIDADE 3 

 
ABSORÇÃO SOLUBILIDADE 

40,510125849405900 9,002250188756830 

42,422054084510800 12,726616225353300 

29,508162139468700 4,215451734209950 

30,033143046316600 4,290449006616750 

29,723452522158600 8,492415006330970 
 
 
 

PROFUNDIDADE 4 

 
ABSORÇÃO SOLUBILIDADE 

27,923222354817400 9,307740784939360 

35,328539868630700 8,832134967157600 

41,976433468203500 13,992144489400900 

40,471700311279000 8,993711180284180 

30,820481504419900 8,805851858405640 

ABSORÇÃO SOLUBILIDADE 
32,381084652933400 4,625869236133480 

35,190201300720200 4,398775162589870 

26,998041037987400 8,999347012662470 

31,706695179763800 4,529527882823220 

34,847734336134600 4,355966792016940 
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PROFUNDIDADE 5 

 
ABSORÇÃO SOLUBILIDADE 

41,698115472226800 9,266247882717030 

31,715168922274200 9,061476834935450 

35,542481846970200 13,328430692613900 

39,543186980940200 8,787374884653350 

31,999307464588000 9,142659275596520 

 

 

 

 

VALORES DE ABSORÇÃO E SOLUBILIDADE DO COMPÓSITO Z350 APÓS 

IMERSÃO EM SALIVA ARTIFICIAL 

 

 

PROFUNDIDADE 1 

 
ABSORÇÃO SOLUBILIDADE 

28,225328024122500 4,704221337353590 

29,760643341407100 9,920214447135680 

40,995021675766800 15,373133128412600 

29,422951498640100 14,711475749320000 

32,611090779179800 9,317454508337030 
 
 

PROFUNDIDADE 2 

 

 
 

PROFUNDIDADE 3 

 
ABSORÇÃO SOLUBILIDADE 

33,783651737926900 12,668869401722400 

39,580659792845100 8,795702176187760 

26,194675858347200 13,097337929173800 

37,859211826036200 12,619737275345500 

35,434892235297000 13,288084588236200 

ABSORÇÃO SOLUBILIDADE 
38,579828171618300 4,286647574624360 

26,038356212893500 4,339726035482350 

24,203993002672800 8,067997667557510 

30,134332725104200 8,609809350029740 

30,263771598088700 8,646791885168170 
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PROFUNDIDADE 4 

 
ABSORÇÃO SOLUBILIDADE 

30,124940405928600 8,607125830265500 

37,374516088086800 12,458172029362400 

42,545979855252900 4,254597985525410 

42,947165565088900 4,294716556509010 

34,004936602779300 4,250617075347520 

 

 

 

PROFUNDIDADE 5 

 
ABSORÇÃO SOLUBILIDADE 

31,910640491202200 13,675988781943900 

49,860511182963900 13,598321231717500 

36,099611598638300 18,049805799319000 

39,255128538403500 13,085042846134300 

46,469111974028300 13,085042846134300 
 


