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RESUMO 

 

Salgado VE. Influência do conteúdo inorgânico nanoestruturado sobre as 
propriedades ópticas e de superfície de compósitos resinosos experimentais 
[Dissertação]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 
2013. 

 

O objetivo do presente estudo, dividido em duas fases, foi determinar a influência do 

tamanho da partícula de carga sobre as propriedades ópticas e de superfície de 

compósitos experimentais nanoestruturados, antes e após os procedimentos de 

envelhecimento. Na primeira etapa (Fase I), foram formulados três grupos 

experimentais com partículas de carga nanométrica: 7nm (G1), 12nm (G2) e 16nm 

(G3), inseridas em 45% em massa. Na segunda etapa (Fase II), as partículas foram 

inseridas em diferentes massas, porém igualadas em área de superfície (método 

BET): partículas de 7nm-15% em massa (G1), 12nm-26% em massa (G2) e 16nm-

35,5% em massa (G3) foram adicionadas à uma matriz resinosa composta por Bis-

GMA e TEGDMA 1:1. Os parâmetros CIE L*a*b*, a diferença de cor (ΔE*), o 

parâmetro de translucidez, o brilho e a rugosidade de superfície, foram determinados 

antes e após imersão em água destilada e abrasão por escovação. Os resultados 

foram submetidos à análise de variância de dois fatores e ao teste de Tukey com 

nível de confiança de 95%. Em relação à Fase I, a imersão em água levou a um 

aumento no parâmetro CIE a* (direção ao vermelho) e da rugosidade de superfície 

assim como diminuição da translucidez e do brilho de superfície. A abrasão levou a 

um aumento no parâmetro CIE L* (aumento na luminosidade) e da rugosidade de 

superfície, porém à diminuição do brilho de superfície e translucidez para G2 e G3. 

Em relação à Fase II, a imersão em água provocou aumento em CIE a* (direção ao 

vermelho) para o G2 e diminuição no parâmetro CIE b* (direção ao azul) para o G3. 

A abrasão não provocou alterações significativas nas propriedades ópticas. O 

tamanho de partícula influenciou as propriedades ópticas e de superfície dos 

compósitos experimentais. Em ambas as etapas, quanto menor o tamanho da 

partícula de carga, melhor estabilidade das propriedades ópticas e da textura 

superficial.  Ao se igualar a área de superfície das partículas, não foram observadas 

diferenças significativas nas propriedades de superfície entre os grupos. 

 

Palavras-chave: materiais dentários, resinas compostas, propriedades ópticas. 



  

ABSTRACT 

 

Salgado VE. Influence of nanostructured inorganic content over optical properties 
and surface texture of model composites [Dissertation]. Niterói: Federal Fluminense 
University, School of Dentistry; 2013. 
 
 
The purpose of this study, separated in two distinct parts, was to determine the 

influence of filler size over the optical and surface properties of nanostructured model 

composites. Phase I: three experimental groups were formulated by the addition of 

fillers with different mean diameter sizes: 7nm (G1), 12nm (G2) and 16nm (G3), at 

45% by weight. Phase II: the fillers ,the same used in Phase I, were added at 

different concentrations by weight, in order to equalize the surface area (BET 

method): 7nm-15% (G1), 12nm-26% (G2) e 16nm-35,5% (G3) into matrix comprising 

of BisGMA:TEGDMA 1:1. CIE L*a*b* parameters, color difference (ΔE*), 

translucency parameter, surface gloss and surface roughness were determined 

before and after immersion on distilled water and toothbrush abrasion. Data were 

submitted to two-way analysis of variance (ANOVA) followed by Tukey’s test, at a 5% 

global level of significance. Regarding Phase I, the immersion in distilled water leads 

to increase in CIE a* and surface roughness values as well as to decrease of 

translucency parameter and surface gloss values. Toothbrush abrasion leads to 

increase in CIE L* and surface roughness values and to decrease of surface gloss 

and translucency parameter values in G2 and G3. Regarding Phase II, immersion in 

distilled water leads to increase of CIE a* values in G2 and decrease of CIE b* values 

in G3. Toothbrush abrasion did not promoted significant changes in optical 

properties. Fillers’ size influenced the optical and surface properties of model 

composites. In both phases, the smaller the filler size, the better stability of optical 

and surface properties. Equaling the fillers’ surface area, it was not observed 

significant difference in surface properties between groups. 

 

 

Keywords: dental materials, resin composites, optical properties. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A nanotecnologia aplicada ao campo dos materiais dentários permitiu o 

desenvolvimento de compósitos odontológicos com partículas de carga em escala 

nanométrica, que podem ser dispersas em altas concentrações dentro da matriz 

orgânica, melhorando as propriedades físico-mecânicas do material quando 

polimerizado.60 Por apresentarem altos valores de resistência à compressão e 

flexão, e alta lisura de superfície, são considerados compósitos odontológicos 

universais, aplicáveis tanto para restaurações em dentes anteriores quanto para 

restaurações de dentes posteriores.21,35  

Para o sucesso estético das restaurações dentárias, é importante 

compreender as características do material e dos dentes restaurados. A cor e a 

aparência dos dentes e dos materiais restauradores são consideradas como um 

fenômeno complexo, influenciado por vários fatores como condições de iluminação, 

translucidez, espalhamento e transmissão da luz, brilho e rugosidade de superfície, 

fluorescência, opalescência, tamanho da restauração e percepção da luz pelo 

observador.3,27 

 A transmissão da luz é uma das propriedades ópticas importantes para 

obtenção estética em restaurações com os compósitos odontológicos.35 A luz 

incidente, que é transmitida através do material restaurador, sofre espalhamento e 

reflexão até alcançar o olho do observador.50 Na técnica restauradora, quando não 

são empregados compósitos resinosos com graus de opacidade e translucidez 

adequados, frequentemente é observado um aspecto acinzentado das restaurações 

em comparação com a cor do tecido dentário remanescente. Isso ocorre porque 

compósitos odontológicos translúcidos são afetados pelo fundo escuro presente na 

cavidade oral.24 Sendo assim, a translucidez e a opacidade são consideradas 

propriedades fundamentais para obtenção de estética em restaurações realizadas 

com compósitos odontológicos, já que são indicativos da qualidade e da quantidade 

de reflexão de luz.32 O componente principal de um compósito odontológico que 

afeta significativamente a translucidez é o seu conteúdo inorgânico, além dos 

pigmentos.44  

A utilização das partículas de carga em escala nanométrica, na formulação de 

compósitos resinosos, tem sido atualmente estudada.12,23,32,39 Definidos como 
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“nanocompósitos” estes materiais parecem trazer benefícios como melhoria na lisura 

superficial12,61 excelente resistência ao desgaste, elevada estética devido a maior 

fração volumétrica de carga e a facilidade na manutenção do polimento.10,42 Alguns 

estudos têm pesquisado sobre a influência do tipo, tamanho e volume de partículas, 

nas propriedades ópticas de compósitos odontológicos experimentais.15,16,39,43 

Entretanto, até o presente momento não há informação na literatura sobre a 

influência do tamanho e do volume de partículas em compósitos nanoestruturados 

na alteração de cor dos materiais, quando estes são submetidos à simulação da 

degradação que ocorre no meio oral. Além disto, não há na literatura registro de 

pesquisa envolvendo a influência da área de superfície de partículas de carga de 

diferentes tamanhos médios sobre as propriedades ópticas e de superfície de 

compósitos odontológicos. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 COMPONENTES DA LUZ E DA COR 

 

Cor é uma sensação psicofísica que resulta da resposta do sistema de visão 

humano à luz refletida pelos objetos. A luz é uma forma de radiação 

eletromagnética, que se encontra dentro do espectro ao qual o olho humano é 

sensível. Ondas de rádio e raios-X, assim como as radiações ultravioleta e 

infravermelha, são todos considerados formas de radiação eletromagnética, mas o 

sistema de visão humana é capaz de perceber somente uma faixa estreita do 

comprimento de onda, aproximadamente entre 360 e 780nm.63 

Quando a luz atinge um objeto, uma gama de interações possíveis pode 

acontecer como a reflexão, refração, absorção, espalhamento, e/ou transmissão. 

Uma parte da luz sempre é refletida pela superfície, no contato entre objeto e o ar, 

por causa da mudança no índice de refração, que é a relação entre a velocidade da 

luz no vácuo e a velocidade da luz no material.50 A luz que não é refletida pela 

superfície, penetra no corpo e se torna sujeita a promover interações. Se o material 

for translúcido parte desta energia passará através do corpo e emergirá pelo outro 

lado. 

Absorção é o processo onde parte da luz incidente é removida pela interação 

com moléculas do material. A maioria dos objetos é colorida porque o processo de 

absorção é maior em certos comprimentos de onda que em outros, dependendo das 

propriedades das moléculas.65 O espalhamento é um tipo de reflexão que ocorre 

quando partículas ou bolhas de ar estão presentes no material. A quantidade e 

natureza direcional do espalhamento dependem do tamanho das partículas e de 

seus índices de refração, relativamente ao índice de refração do material no qual 

elas estão imersas. A translucidez é um fenômeno visual que confere aos materiais 

um aspecto “leitoso”, e ocorre quando o material é parcialmente transparente, mas 

exibe espalhamento da luz em seu interior.50 

A luz que é refletida pelas superfícies ou emitida por uma fonte de luz penetra 

no olho humano, onde é absorvida por pigmentos visuais nos fotorreceptores da 

retina. A percepção de cor para os humanos é tridimensional, um fato que deriva da 

existência, na retina, de três diferentes classes de células receptivas da luz, que 
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contêm fotopigmentos que sofrem uma transformação química quando um 

determinado comprimento de onda é absorvido. A percepção da cor é compreendida 

em um processo, que toma lugar no sistema nervoso, no lobo occipital do córtex 

cerebral.50 

A cor é somente um dos aspectos da aparência visual dos objetos. Outros 

fenômenos contribuem para a aparência geral, incluindo brilho e textura. O brilho é 

um atributo da aparência visual que se origina da distribuição geométrica da luz 

refletida por uma superfície48 e é diretamente influenciado pela rugosidade desta.40 

Tem sido relatado como capaz de afetar a cor e a aparência estética de 

restaurações com compósitos odontológicos.40,49 A qualidade da lisura de superfície 

de uma restauração é um dos fatores importantes que determinam o seu sucesso 

clínico, pois uma superfície polida pode aumentar a longevidade e a estética por 

reduzir o acúmulo de placa e permitir menor pigmentação da superfície.40 

 Uma superfície rugosa é propensa ao acúmulo de placa e pigmentos, que 

podem tornar uma diferença de cor mais óbvia. Entretanto, o brilho é influenciado 

não só pela rugosidade da superfície, mas por outros fatores como diferenças nos 

índices de refração da matriz resinosa e partículas de carga. O desgaste da 

superfície é resultante de muitos processos, como abrasão, atrição gerada pelo 

contato entre duas superfícies, fadiga e efeitos de corrosão, que agem em diferentes 

combinações. Sabe-se que o desgaste provoca mudanças no brilho.40  

 Qualquer cor pode ser comunicada e reproduzida baseada na 

especificação de cor por meio da utilização de números e letras. Há dois principais 

métodos, o sistema de ordenação de cor e a colorimetria.50 Um sistema de 

ordenação de cor é um caminho sistemático de se organizar as cores em um espaço 

de três dimensões. Pode inclusive ser considerado como um método racional ou um 

plano de ordenar e especificar todas as cores do objeto com um domínio limitado, 

por um conjunto de padronizações de materiais selecionados e dispostos, sobre 

objeto em consideração. Eles foram desenvolvidos baseados em vários princípios. 

Entretanto, nenhum deles apresenta aceitação universal, apesar de forte impacto de 

alguns destes na educação de cor e aplicação industrial, como o sistema de 

Munsell, criado em 1905.46  

 Atualmente, o sistema de especificação de cor mais utilizado é o que 

foi desenvolvido pela Comissão Internacional de Luz (CIE – Commission 

Internationale de l’Eclairage) em 1931.13 Embora o sistema tenha sido refinado com 
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o passar dos anos, o princípio permanece inalterado. Ele define os três 

componentes essenciais de percepção da cor: iluminante, objeto e observador.13 A 

especificação inclui distribuição espectral de energia (SPD – Spectral Power 

Distributions) para luz do dia e fontes de tungstênio, observação colorimétrica 

padronizada ou funções de combinação de cor para tamanhos de campo maiores e 

menores do que 4 graus, iluminação padronizada/geometria de observação, para 

planejamento e fabricação dos instrumentos de medição de cor, e um perfeito 

difusor de luz por fazer medições de reflectância. 

Dois parâmetros de cor uniformes foram recomendados pela CIE em 1976, a 

CIEL*a*b* (ou CIELAB) e CIEL*u*v* (ou CIELUV).13 O CIELAB é uma transformação 

não linear do espaço tristímulus em concordar com o parâmetro de Munsell, e tem 

sido comumente utilizado na indústria de cor e na medição de cor dos materiais 

dentários.23,24,35,37,39 O padrão CIELAB possui uma escala para luminosidade, L*, e 

eixos opostos para vermelho-verde versus amarelo-azul, designados a* e b*, 

respectivamente, conforme ilustra a figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 - Eixos L*, a* e b* do padrão de avaliação de cor CIELAB 

 

 Correlação de matiz e croma são também definidos por converter os 

eixos retangulares a* e b* em coordenadas polares. Essas escalas juntas com a 

luminosidade (L*) correspondem à aparência de cor. Os valores L* variam de 0 à 
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100, representando o preto e o branco de referência, respectivamente. Os valores 

de a* representam os atributos de vermelho-verde e os de b*, amarelo-azul. 

 Existem basicamente quatro tipos de instrumentos para a mensuração 

de cor: os colorímetros tristímulus, espectroradiômetros, espectrofotômetros e 

câmeras digitais. A cor física dos objetos usualmente é mensurada por um 

colorímetro tristímulus como também por um espectrofotômetro.50 O colorímetro 

tristímulus é um aparelho que avalia a cor, de forma semelhante ao olho humano, 

porém objetivamente, através de 3 sensores que transformam a energia refletida em 

valores numéricos. Já o espectrofotômetro, além de fornecer os mesmos valores em 

números, mensura a proporção, ou porcentagem da luz refletida em cada um dos 

vários intervalos de comprimentos de onda, igualmente espaçados, fornecendo o 

gráfico de reflectância espectral da cor.63 

 

 

2.2 INFLUÊNCIA DA COMPOSIÇÃO DOS MATERIAIS NA APARÊNCIA 

 

A cor e a translucidez de um compósito resinoso são caracterizadas 

por dois parâmetros de comprimento de onda dependentes: o coeficiente de 

absorção e o coeficiente de transmissão. As propriedades ópticas de um compósito 

resinoso caracteriza-se pela interação de seus constituintes com a luz. A diferença 

no índice de refração das partículas de carga e da matriz resinosa é um fator crítico 

que determina a aparência do material.37 

Na formulação dos compósitos resinosos, os monômeros Bis-GMA e 

TEGDMA são os mais utilizados.4,55 O Bis-GMA apresenta um alto peso molecular 

(512 g/mol), alta viscosidade (500.000 – 800.000 mPa.s), baixa flexibilidade e um 

baixo grau de conversão à temperatura ambiente.17 Já o TEGDMA apresenta uma 

viscosidade muito inferior (100 mPa.s) que o Bis-GMA e, por este motivo, é utilizado 

como monômero diluente.45 A alta flexibilidade é uma consequência de sua estrutura 

de baixo peso molecular (286 g/mol). A adição de TEGDMA à mistura de uma matriz 

resinosa com Bis-GMA resulta em compósitos com maior taxa de conversão 

monomérica.4 Porém, também são observados efeitos negativos como o aumento da 

absorção de água e aumento da contração de polimerização do material.57 

A presença de água durante o envelhecimento artificial afeta as 

propriedades ópticas dos compósitos resinosos. Buchalla et al.9 avaliaram o efeito 
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do armazenamento em água e a seco sobre a diferença de cor, no parâmetro 

CIEL*a*b*, de um compósito híbrido e de um microparticulado. Observaram que o 

armazenamento em água produziu maiores valores de diferença de cor (ΔE*) para 

ambos os materiais e maior escurecimento (ΔL* negativo) do compósito 

microparticulado em relação ao compósito híbrido. Relataram que a interface entre 

matriz resinosa e partícula de carga realiza um papel importante na captação de 

água pelo compósito.9 

Com o objetivo de promover melhores propriedades mecânicas nos 

compósitos resinosos, são inseridas partículas de carga na matriz resinosa, de 

tamanhos, formatos e concentrações diferentes. Esses fatores produzem 

compósitos com propriedades físicas distintas, demonstrando diferentes valores de 

dureza7,33 de estabilidade térmica,18 de retenção de brilho,10 de absorção de água,6 

de tenacidade à fratura32 e do módulo de elasticidade.41  

O avanço tecnológico permitiu a inserção de partículas em escala 

nanométrica (1-100 nm) à matriz resinosa, objetivando melhorar as propriedades 

ópticas dos compósitos resinosos sem o detrimento das propriedades mecânicas 

destes.18 É observado o emprego de diferentes tipos de partículas como quartzo, 

sílica coloidal, e vidros de sílica contendo bário, estrôncio e zircônia, que aumentam 

a resistência, o módulo de elasticidade e reduzem a contração de polimerização, o 

coeficiente de expansão térmica e a absorção de água.12 

Mitra et al.42 avaliaram diferentes compósitos resinosos e observaram 

que os compósitos nanoestruturados apresentaram valores de resistência à 

compressão, à tração e à fratura equivalentes, ou superiores, aos dos compósitos 

híbridos testados, e valores de retenção de brilho semelhantes aos dos compósitos 

microparticulados após a abrasão por escovação.42 Já Watanabe et al.64 avaliaram a 

tenacidade à fratura de compósitos nanoestruturados, híbridos e microparticulados, 

e observaram valores inferiores para os compósitos microparticulados em 

comparação aos híbridos e aos nanoestruturados, porém não observaram 

diferenças significativas entre estes últimos.64 

 Peutzfeldt51 relatou que o tipo de matriz resinosa e o agente de união 

entre matriz e partículas influenciam no desgaste dos compósitos resinosos.51 Em 

contrapartida Lee et al.36 avaliaram as mudanças na retenção de brilho e a 

rugosidade de superfície de compósitos odontológicos com diferentes formulações, 

após a abrasão realizada por um simulador de escovação e observaram que o 
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tamanho, a concentração e o formato das partículas de carga alteram os valores de 

retenção de brilho e rugosidade de superfície, sendo que os compósitos que contêm 

partículas esféricas mostraram maiores valores da retenção do brilho e menor 

rugosidade após os procedimentos de abrasão.36 

Em relação à translucidez Kim et al.31 avaliaram o efeito das partículas de 

carga em compósitos experimentais microparticulados, microhíbridos e 

nanoestruturados, e observaram que o tamanho e quantidade das partículas de 

carga influenciam o espalhamento de luz nos compósitos aumentando a 

translucidez, sendo que quanto maior o volume das partículas de carga, maior a 

translucidez.31 

Posteriormente Lim et al.39 avaliaram a influência do tamanho e quantidade 

das partículas de carga de 0,77µm e 0,50µm, em várias concentrações, de 

compósitos experimentais sobre os parâmetros de cor  matiz, croma e valor. 

Observaram que a concentração das partículas de carga influencia os valores de 

estabilidade de cor, tendo maior correlação com o valor do que com o matiz e 

croma. Quanto maior a concentração das partículas de carga, maior foi o valor dos 

compósitos nos dois grupos testados.39  

Cavalcante et al.10 compararam o efeito de compósitos experimentais e de um 

comercial, contendo diferentes tamanhos de partículas de carga, submetidos à 

abrasão por escovação, sobre os parâmetros de rugosidade de superfície, retenção 

de brilho e estabilidade de cor. Observaram que o tamanho das partículas não 

influenciou a estabilidade de cor dos compósitos. Apesar de não encontrarem 

diferença estatisticamente significante entre os grupos, observaram que os 

compósitos com partículas maiores, mostraram após a escovação maiores valores 

para a rugosidade superficial, tendo o brilho uma relação direta com esta.10 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

De maneira específica, objetivou-se avaliar as diferenças nas propriedades 

ópticas através dos parâmetros CIE L*a*b*, diferença de cor (ΔE*) e parâmetro de 

translucidez, bem como as propriedades de superfície através do brilho e rugosidade 

de superfície, de compósitos experimentais nanoestruturados contendo diferentes 

tamanhos e proporções de partículas de carga, antes e após os procedimentos de 

envelhecimento. 

 

As hipóteses testadas são: 

Para a fase I: 

i. Compósitos formulados com diferentes tamanhos de partículas, porém 

com a mesma massa do conteúdo inorgânico, apresentarão diferenças 

nas propriedades ópticas; 

ii. Ao se inserir quantidades iguais em massa de partículas de carga, as 

propriedades de superfície serão influenciadas pelo tamanho destas. 

Para a fase II: 

i. Compósitos formulados com diferentes tamanhos de partículas, porém 

com a mesma área de superfície do conteúdo inorgânico não 

apresentarão diferenças nas propriedades ópticas frente aos 

procedimentos de envelhecimento; 

ii. Ao se igualar a área de superfície das partículas de carga, as 

propriedades de superfície não serão influenciadas pelo tamanho 

destas. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. MATERIAL 

 

Para formulação dos materiais, Bisfenol Glicidil Dimetacrilato (Bis-GMA) 

(Esstech, Essington, PA, EUA) e Trietilenoglicol Dimetacrilato (TEGDMA) (Esstech, 

Essington, PA, EUA) foram empregados na proporção de 50/50% em massa. Para 

promover a polimerização, foram empregadas canforoquinona a 0,5% mol (Esstech, 

Essington, PA, EUA) como fotoiniciador e amina EDMAB a 0,9% mol (Sigma-Aldrich, 

Chemie, Steinheim, Alemanha) como co-iniciador.54 

Para composição do conteúdo inorgânico, foram utilizados três tamanhos 

diferentes de partículas de óxido de silício silanizadas, com o tamanho médio de 

7nm (Evonik R812, Degussa, Alemanha), 12nm (Evonik R 805, Degussa, Alemanha) 

e 16nm (Evonik R972, Degussa, Alemanha). Todos os componentes foram 

misturados mecanicamente por um minuto (DAC 150 Speed Mixer, Flacktek, 

Landrum, SC, EUA) para se obter uma pasta homogênea, e inseridos em diferentes 

proporções por massa, de acordo com as duas etapas desta pesquisa. 

 

4.1.1 Fase I 

Para a fase I deste estudo foram formulados 3 grupos experimentais onde as 

partículas de carga foram inseridas em uma mesma quantidade de massa (45% em 

relação à matriz resinosa), conforme o Quadro 4.1. 

 

4.1.2 Fase II 

Para a fase II, outros 3 grupos foram formulados, utilizando as mesmas 

partículas de carga empregadas na fase I. Entretanto, nesta etapa, o conteúdo 

inorgânico de cada grupo foi inserido em diferentes quantidades em massa de forma 

a igualar a quantidade de carga em área de superfície. As partículas menores 

apresentam maior área de superfície quando comparadas às maiores, e 

consequentemente, maior energia de superfície. Para este cálculo foi utilizado como 

referência, os dados fornecidos pelo fabricante, da área média de superfície das 

partículas pelo método BET (Análise de área de superfície de Brunauer-Emmett-

Teller),8 conforme o Quadro 4.2. 
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Grupos 

Tamanho médio 

das partículas 

Fração de partículas 

 (% por massa) 

 

Fração de matriz 

(% por massa) 

G1 7nm 45 

 

55 

G2 12nm 45 

 

55 

G3 16nm 45 

 

55 

 

Quadro 4.1 - Composição dos compósitos experimentais utilizados na Fase I. 

 

 

Grupos 
Tamanho médio 

das partículas 

Área de superfície 

(Método BET) 

Fração de 

partículas 

(% massa) 

 

Fração de 

matriz 

(% massa) 

G1 7nm 260+/-30m²/g 15 

 

85 

G2 12nm 150+/-25m²/g 26 

 

74 

G3 16nm 110+/-20 m²/g 35,5 

 

64,5 

 

Quadro 4.2 - Composição dos compósitos experimentais utilizados na Fase II. 
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4.2 MÉTODOS 

 

4.2.1 Confecção dos espécimes 

Foram confeccionados 6 espécimes por grupo, utilizando uma matriz 

metálica em forma de disco, com dimensões de 12mm de diâmetro por 2mm de 

altura. Os compósitos foram fotoativados por uma fonte de luz emitida por diodo 

(Radii CAL – SDI, EUA), no modo convencional, com irradiância de 1000mW/cm2  

por 30 segundos. Posteriormente, os espécimes foram submetidos ao acabamento 

de superfície por 1 minuto a 2,5 N em uma polidora metalográfica (DPU – Struers, 

Dinamarca) com lixas de granulação 2000 e 4000 (Panambra, São Paulo, Brasil). 

 

 

 

Figura 4.2.1 – Matriz metálica utilizada para confecção dos espécimes. 

 

4.2.2 Procedimentos de envelhecimento 

 Vinte e quatro horas após a fotoativação e armazenamento em 

ambiente seco e desprovido de luz, as propriedades ópticas e de superfície dos 

espécimes foram mensuradas, correspondendo aos valores iniciais. Em seguida, os 

espécimes foram armazenados em água destilada e mantidos à temperatura de 

37ºC. As mensurações foram repetidas após 07, 14, 28, 63 e 95 dias de 

armazenamento. Após 95 dias de armazenamento em água, a superfície dos 

espécimes foram submetidas à abrasão por escovação em um simulador de 

escovação (MEV2, Odeme, Brasil). Este dispositivo possui seis estações separadas 

com fixadores de escovas dentárias, conectados a um motor. Seis espécimes foram 

submetidos por vez, mas individualmente, a uma mesma quantidade de abrasão 

provocada pelas cerdas das escovas e dentifrício, durante cada período do teste. 

Foram utilizadas escovas com pontas arredondadas e cerdas macias (Dr. Veit Soft, 
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Dr. Veit Produtos Odontológicos, Brasil), posicionadas no simulador, de forma que 

as cerdas permaneceram em contato com a superfície dos espécimes durante todo 

procedimento. O simulador foi ajustado para aplicar uma força vertical de 2,5N 

durante os movimentos horizontais, como ilustra a Figura 4.2.2. 

 

  

 

Figura 4.2.2 – Escovas fixadas nos suportes individuais do simulador de escovação (esquerda) e 

espécime posicionado na estação individual (direita). 

 

Foi empregada uma solução composta por dentifrício (Colgate Total 12, 

Colgate-Palmolive, São Paulo, Brasil) e água destilada de acordo com a ISSO/TS 

1469-1 (proporção de 2:1, água destilada: dentifrício). Cada estação do simulador foi 

preenchida com 5 ml desta solução. Todos os espécimes foram submetidos à 

20.000 ciclos de movimentos horizontais, o que corresponde aproximadamente à 

dois anos de escovação.59 As escovas e a solução de água e dentifrício foram 

repostas a cada 2.500 ciclos. Após a abrasão, os espécimes foram removidos do 

simulador, lavados em água corrente e limpos em cuba ultrassônica com água 

destilada por 5 minutos. 

 

4.2.3 Mensuração das propriedades ópticas 

A cor foi determinada através de um espectrofotômetro com geometria 

de iluminação/medição d/8º (CM-2600d, Konica Minolta, Japão), utilizando os 

parâmetro CIE L*a*b*, no modo SCI (Reflectância Especular Incluída),23 com 

mensuração de calibração zero (CIE L* = 0.0, a* = 0.0, e b* = 0.0), um fundo branco 

(CIE L* = 93.2, a* = -0.3, e b* = 1.6) e preto (CIE L* = 0.5, a* = 0.7, e b* = -0.6) 

padrões. O tamanho de abertura de mensuração utilizado foi o de 8 mm de 
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diâmetro. Foram utilizadas as configurações de iluminante D65 e geometria de 

observação CIE 10º.  

Uma média de três leituras realizadas no centro de cada espécime foi 

utilizada e considerada como medida em cada período de avaliação. Os parâmetros 

CIE L*, CIE a* e CIE b* foram automaticamente calculados pelo equipamento. O 

parâmetro CIE L* corresponde ao valor, onde 100 é branco e 0, o preto. Os 

parâmetros CIE a* e CIE b* correspondem às coordenadas de cor verde-vermelho e 

amarelo-azul. Um valor de CIE a* ou CIE b* positivo representa um matiz vermelho 

ou amarelo, respectivamente. 

 

 

 

Figura 4.2.3 – Ilustração do espectrofotômetro utilizado neste estudo. 

 

O parâmetro de translucidez foi calculado utilizando a fórmula: TP = [(L*w – 

L*b)² + (a*w – a*b)² + (b*w – b*b)²]
1/2, onde o subscrito “w” se refere aos valores do 

CIELAB para cada espécime sobre o fundo branco e “b” sobre o fundo preto. A 

diferença de cor (ΔE*) foi calculada para cada espécime através da fórmula: ΔE* = 

[(ΔL*)² + (Δa*)² + (Δb*)²]1/2, onde ΔL*, Δa* e Δb* são as diferenças matemáticas entre 

os valores dos parâmetros CIE L*, CIE a* e CIE b*, nos diferentes períodos de 

avaliação, quando comparados aos valores iniciais (24 horas após fotoativação). 

 

4.2.4 Mensuração das propriedades de superfície 

 O brilho foi avaliado através de um medidor específico (Glossmeter 

ZGM 1110, Zehntner, Suíça), calibrado sobre uma superfície vítrea padronizada, 

fornecida pelo fabricante. As mensurações foram realizadas com 60º de incidência 

luminosa entre ângulo de reflexão e eixo vertical, resultando em uma superfície de 

medição de 4.7 mm X 2 mm.58 Para padronização, foi utilizada uma matriz metálica 
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de posicionamento, como ilustra a Figura 4.2.4. Uma média de quatro leituras 

realizadas na porção central de cada espécime foi considerada, para cada período 

de avaliação. As medidas foram fornecidas como unidades de brilho (GU). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.4 – Ilustração do medidor de brilho sobre a matriz metálica (esquerda) e espécime 

posicionado na mesma (direita). 

 

Para a avaliação da rugosidade de superfície foi utilizado um 

perfilômetro (SJ-201, Mitutoyo, Japão), através do parâmetro de amplitude Ra, que 

relaciona a média aritmética entre os picos e vales de uma superfície. Foram 

realizadas seis leituras lineares em cada espécime, sendo três leituras paralelas em 

direção horizontal e outras três paralelas em direções perpendiculares, obtidas 

através de uma ponta de diamante que percorreu uma distância de 8 mm, com 

comprimento de corte de 0,25 mm, velocidade constante de 1mm/s e força de 6 mN. 

A média entre as leituras foi então considerada como valor de rugosidade de 

superfície de cada espécime. 

 

  

 

Figura 4.2.5 – Ilustração do perfilômetro (esquerda) e mensuração sobre a superfície do espécime 

(direita). 
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Após a verificação da distribuição homogênea, os dados foram 

submetidos à Análise de Variância de dois fatores seguida do teste de Tukey, com 

nível de significância de 95%. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 FASE I 

 

A Tabela 5.1.1 apresenta numericamente os valores de CIE L*, que 

também são expressos graficamente na Figura 5.1.1. Para todos os grupos, a 

imersão em água destilada por 95 dias levou a uma diminuição significativa dos 

valores (p<0,05). Por outro lado, após a abrasão por escovação, os valores de CIE 

L* aumentaram significativamente. G3 apresentou significativamente maior valor 

(p<0,05) do que G2 e G1. 

 

Tabela 5.1.1 – Valores médios do parâmetro CIE L* para a Fase I ± desvio padrão dos grupos 
experimentais. Letras diferentes indicam diferença estatisticamente significativa 
(maiúsculas horizontalmente e minúsculas verticalmente). 

 

Grupos 
24 horas após 
polimerização 

Após 95 dias em 
água 

Após abrasão por 
escovação 

 
G1 
 

72,10 ± 0,52 Ab 69,79 ± 0,37 Bb 72,42 ± 0,40 Ab 

 
G2 
 

72,72 ± 0,37 Ab 70,36 ± 0,50 Bb 73,55 ± 0,28 Ab 

 
G3 
 

74,53 ± 0,32 Aa 72,11 ± 0,29 Ba 75,13 ± 0,23 Aa 

 

 

Figura 5.1.1 – Parâmetro CIE L* em função do armazenamento em água (dias) e abrasão por 

escovação. 
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Os valores do parâmetro CIE a*, expressos numericamente na Tabela 

5.1.2 e graficamente na Figura 5.1.2, demonstram que embora observado um 

aumento significativo após a imersão em água destilada por 95 dias em todos os 

grupos avaliados, não foi observada diferença significativa entre os grupos. A 

abrasão por escovação não produziu alterações significativas em nenhum grupo. 

 

Tabela 5.1.2 – Valores médios do parâmetro CIE a* para a Fase I ± desvio padrão dos grupos 
experimentais. Letras diferentes indicam diferença estatisticamente significativa. 

 

Grupos 
24 horas após 
polimerização 

Após 95 dias em 
água 

Após abrasão por 
escovação 

 
G1 
 

- 1,47 ± 0,05 B - 0,87 ± 0,05 A -0,92 ± 0,04 A 

 
G2 
 

- 1,42 ± 0,06 B - 1,00 ± 0,13 A -1,04 ± 0,11 A 

 
G3 
 

- 1,50 ± 0,13 B - 0,81 ± 0,05 A -0,85 ± 0,05 A 

 

 

Figura 5.1.2 – Parâmetro CIE a* em função do armazenamento em água (dias) e abrasão por 

escovação. 

 

Por outro lado, uma diminuição significativa nos valores de CIE b*, 

expressos numericamente na Tabela 5.1.3 e graficamente na Figura 5.1.3, foi 

observada em todos os grupos após a imersão dos espécimes em água destilada 
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por 95 dias. Tanto antes, quanto após a imersão em água, foi observado que G1 

apresentou o maior valor de CIE b* (p<0,05), seguido por G2 (p<0,05) e por G3 

(p<0,05). A abrasão por escovação não produziu alterações significativas nos 

valores de nenhum grupo. 

 

Tabela 5.1.3 – Valores médios do parâmetro CIE b* para a Fase I ± desvio padrão dos grupos 
experimentais. Letras diferentes indicam diferença estatisticamente significativa 
(maiúsculas horizontalmente e minúsculas verticalmente). 

 

Grupos 
24 horas após 
polimerização 

Após 95 dias em 
água 

Após abrasão por 
escovação 

 
G1 
 

9,71 ± 0,30 Aa 5,79 ± 0,16 Ba 6,15 ± 0,14 Ba 

 
G2 
 

9,16 ± 0,34 Ab 4,31 ± 0,25 Bb 4,37 ± 0,13 Bb 

 
G3 
 

7,48 ± 0,89 Ac 2,38 ± 0,25 Bc 2,52 ± 0,17 Bc 

 

 

Figura 5.1.3 – Parâmetro CIE b* em função do armazenamento em água (dias) e abrasão por 

escovação. 

 

Os valores do parâmetro de translucidez, expressos numericamente na 

Tabela 5.1.4 e graficamente na Figura 5.1.4, diminuíram significativamente em todos 

os grupos avaliados após a imersão em água destilada por 95 dias (p<0,05) 
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enquanto a abrasão por escovação não provocou alteração significativa. Não foi 

observada diferença estatisticamente significativa entre os grupos. 

 

Tabela 5.1.4 – Valores médios do parâmetro de translucidez para a Fase I ± desvio padrão dos grupos 
experimentais. Letras diferentes indicam diferença estatisticamente significativa. 

 

Grupos 
24 horas após 
polimerização 

Após 95 dias em 
água 

Após abrasão por 
escovação 

 
G1 
 

7,85 ± 0,47 A 7,31 ± 0,15 B 7,16 ± 0,16 B 

 
G2 
 

8,23 ± 0,77 A 7,66 ± 0,82 B 7,09 ± 0,73 B 

 
G3 
 

8,22 ± 0,72 A 7,77 ± 0,24 B 7,31 ± 0,23 B 

 

 

Figura 5.1.4 – Parâmetro de translucidez em função do armazenamento em água (dias) e abrasão 

por escovação. 

 

O tamanho da partícula não influenciou os valores de diferença de cor 

CIELAB (ΔE*), expressos numericamente na Tabela 5.1.5 e graficamente na Figura 

5.1.5, embora tenha sido observada uma tendência de menor ΔE* em G1. A abrasão 

por escovação provocou alteração significativa nos valores de todos os grupos em 

comparação com a imersão em água destilada. 
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Tabela 5.1.5 – Valores médios da diferença de cor (ΔE*) para a Fase I ± desvio padrão dos grupos 

experimentais. Letras diferentes indicam diferença estatisticamente significativa. 
 

Grupos 24 horas - 95 dias em água 
24 horas – abrasão por 

escovação 
 
G1 
 

4,74 ± 0,36 A 3,70 ± 0,27 B 

 
G2 
 

5,67 ± 0,41 A 4,82 ± 0,23 B 

 
G3 
 

5,68 ± 0,54 A 4,71 ± 0,60 B 

 

 

 

Figura 5.1.5 – Diferença de cor CIELAB ΔE* em função do armazenamento em água (dias) e abrasão 

por escovação. 

 

Os valores do brilho, expressos numericamente na Tabela 5.1.6 e 

graficamente na Figura 5.1.6, variaram entre 67,5 e 92,0 GU antes da abrasão por 

escovação e entre 40,0 e 48,8 GU após. Para todos os grupos, uma redução 

significativa no brilho foi observada após a imersão em água destilada por 95 dias 

(p<0,05) e após a abrasão por escovação (p<0,05). Uma comparação entre os 

grupos sobre a retenção do brilho foi realizada para determinar a porcentagem de 

perda no brilho entre os valores iniciais e após os procedimentos de envelhecimento. 

De acordo com essa porcentagem, G3 apresentou menor perda do brilho (47,8%) do 

que G2 (46,9%) e G1 (40,7%). 
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Tabela 5.1.6 – Valores médios do brilho para a Fase I ± desvio padrão dos grupos experimentais. 
Letras diferentes indicam diferença estatisticamente significativa (maiúsculas 
horizontalmente e minúsculas verticalmente). 

 

Grupos 
24 horas após 
polimerização 

Após 95 dias em 
água 

Após abrasão por 
escovação 

 
G1 
 

67,50 ± 0,98 Ac 62,34 ± 5,00 Bb 40,03 ± 8,00 Cb 

 
G2 
 

76,50 ± 2,25 Ab 64,40 ± 3,00 Bb 40,57 ± 3,23 Cb 

 
G3 
 

92,00 ± 1,47 Aa 77,07 ± 4,37 Ba 48,80 ± 7,67 Ca 

 

 

Figura 5.1.6 – Brilho em função do armazenamento em água (dias) e abrasão por escovação. 

 

Todos os grupos exibiram superfícies extremamente polidas antes da 

abrasão por escovação. Os valores da rugosidade de superfície, expressos pelo 

parâmetro Ra numericamente na Tabela 5.1.7 e graficamente na Figura 5.1.7, 

variaram entre 0,03-0,06 µm e 0,76-0,90 µm antes e após os procedimentos de 

envelhecimento respectivamente. A rugosidade de superfície foi influenciada pelo 

tamanho da partícula de carga. De acordo com os valores iniciais, G3 apresentou 

estatisticamente uma superfície mais rugosa (p<0,05) do que G2 e G1. Após a 

imersão em água destilada os valores do parâmetro Ra aumentaram 

estatisticamente para todos os grupos (p<0,05), porém sem diferença significativa 

Brilho 



 
31 

 

entre os grupos. Após a abrasão por escovação foi observado um aumento 

exponencial e significativo dos valores (p<0,05), onde G3 apresentou o maior valor 

(p<0,05), seguido por G2 (p<0,05) e G1 (p<0,05). 

 

Tabela 5.1.7 – Valores médios da rugosidade de superfície para a Fase I ± desvio padrão dos grupos 
experimentais. Letras diferentes indicam diferença estatisticamente significativa 
(maiúsculas horizontalmente e minúsculas verticalmente). 

 

Grupos 
24 horas após 
polimerização 

Após 95 dias em 
água 

Após abrasão por 
escovação 

 
G1 
 

0,04 ± 0,01 Cb 0,12 ± 0,33 Ba 0,76 ± 0,05 Ac 

 
G2 
 

0,03 ± 0,01 Cb 0,12 ± 0,05 Ba 0,82 ± 0,01 Ab 

 
G3 
 

0,06 ± 0,01 Ca 0,13 ± 0,07 Ba 0,90 ± 0,08 Aa 

 

 

Figura 5.1.7 – Rugosidade de superfície em função do armazenamento em água (dias) e abrasão por 

escovação. 
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5.2 FASE II 

 

 Os valores iniciais de CIE L*, expressos numericamente na Tabela 

5.2.1 e graficamente na Figura 5.2.1, obtidos 24 horas após a polimerização, 

demonstraram que G1 teve significativamente maior valor (p<0,05) do que G2 e G3, 

que não exibiram diferenças entre si. Os procedimentos de envelhecimento dos 

espécimes em água destilada e por abrasão por escovação não levaram a 

alterações significativas neste parâmetro. Ao final dos procedimentos de 

envelhecimento, foi observada diferença estatística entre os grupos. G1 apresentou 

o maior valor, seguido por G2 (p<0,05) e por G3 (p<0,05). 

 

Tabela 5.2.1 – Valores médios do parâmetro CIE L* para a Fase II ± desvio padrão dos grupos 
experimentais. Letras diferentes indicam diferença estatisticamente significativa. 

 

Grupos 
24 horas após 
polimerização 

Após 95 dias em 
água 

Após abrasão por 
escovação 

 
G1 
 

76,82 ± 0,66 a 76,97 ± 0,96 a 76,03 ± 1,33 a 

 
G2 
 

72,66 ± 0,90 b 73,51 ± 1,08 b 73,27 ± 0,77 b 

 
G3 
 

71,82 ± 0,60 b 71,78 ± 0,29 c 71,68 ± 0,55 c 

 

 

Figura 5.2.1 – Parâmetro CIE L* em função do armazenamento em água (dias) e abrasão por 

escovação. 
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Sobre os valores iniciais de CIE a*, expressos numericamente na Tabela 

5.2.2 e graficamente na Figura 5.2.2, G3 apresentou menor valor significativo 

(p<0,05) do que G1 e G2, que não apresentaram diferenças entre si. A imersão em 

água destilada levou a um aumento significativo nos valores de G2 e G3 (p<0,05), 

mas não promoveu nenhuma alteração em G1. A abrasão por escovação levou a um 

aumento significativo nos valores de G3 (p<0,05). 

 

Tabela 5.2.2 – Valores médios do parâmetro CIE a* para a Fase II ± desvio padrão dos grupos 
experimentais. Letras diferentes indicam diferença estatisticamente significativa 
(maiúsculas horizontalmente e minúsculas verticalmente). 

 

Grupos 
24 horas após 
polimerização 

Após 95 dias em 
água 

Após abrasão por 
escovação 

 
G1 
 

2,47 ± 0,07 Aa 2,37 ± 0,14 A 2,39 ± 0,07 A 

 
G2 
 

2,12 ± 0,26 Ba 2,79 ± 0,16 A 2,72 ± 0,17 A 

 
G3 
 

1,20 ± 0,26 Bb 2,44 ± 0,28 A 2,29 ± 0,22 A 

 

 

Figura 5.2.2 – Parâmetro CIE a* em função do armazenamento em água (dias) e abrasão por 

escovação. 
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 Nos valores iniciais de CIE b*, expressos numericamente na Tabela 

5.2.3 e graficamente na Figura 5.2.3, foi observada diferença estatística entre os 

grupos. G1 apresentou o maior valor (p<0,05), seguido por G2 (p<0,05) e por G3 

(p<0,05). A imersão dos espécimes em água destilada levou a uma diminuição 

significativa em G3 (p<0,05), mas não provocou alterações em G1 e G2. A abrasão 

por escovação não provocou diferenças estatisticamente significativas em nenhum 

grupo. 

 

Tabela 5.2.3 – Valores médios do parâmetro CIE b* para a Fase II ± desvio padrão dos grupos 
experimentais. Letras diferentes indicam diferença estatisticamente significativa 
(maiúsculas horizontalmente e minúsculas verticalmente). 

 

Grupos 
24 horas após 
polimerização 

Após 95 dias em 
água 

Após abrasão por 
escovação 

 
G1 
 

12,72 ± 0,55 Aa 13,24 ± 0,80 Aa 13,01 ± 0,90 Aa 

 
G2 
 

11,41 ± 0,95 Ab 10,46 ± 0,70 Ab 10,41 ± 0,77 Ab 

 
G3 
 

4,53 ± 0,40 Ac 1,31 ± 0,37 Bc 0,94 ± 0,58 Bc 

 

 

Figura 5.2.3 – Parâmetro CIE b* em função do armazenamento em água (dias) e abrasão por 

escovação. 
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Sobre os valores iniciais do parâmetro de translucidez, expressos 

numericamente na Tabela 5.2.4 e graficamente na Figura 5.2.4, G3 apresentou 

menor valor significativo do que G2 (p<0,05), que por sua vez apresentou menor 

valor significativo do que G1 (p<0,05). A imersão em água provocou um aumento 

significativo dos valores somente em G2 (p<0,05). A abrasão por escovação não 

provocou diferença significativa em nenhum grupo.  

 

Tabela 5.2.4 – Valores médios do parâmetro de translucidez para a Fase II ± desvio padrão dos 
grupos experimentais. Letras diferentes indicam diferença estatisticamente significativa. 

 

Grupos 
24 horas após 
polimerização 

Após 95 dias em 
água 

Após abrasão por 
escovação 

 
G1 
 

38,66 ± 1,09 a 39,49 ± 1,48 a 38,85 ± 1,67 a 

 
G2 
 

32,45 ± 1,57 b 34,32 ± 1,62 b 34,97 ± 1,67 b 

 
G3 
 

24,66 ± 0,82 c 25,10 ± 0,53 c 25,14 ± 1,17 c 

 

 

Figura 5.2.4 – Parâmetro de translucidez em função do armazenamento em água (dias) e abrasão 

por escovação. 
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A Tabela 5.2.5 expressa numericamente e a Figura 5.2.5 graficamente 

os valores da diferença de cor CIELAB (ΔE*). Após 95 dias em água destilada, G3 

apresentou o maior valor (p<0,05), enquanto G1 o menor (p<0,05). G2 apresentou 

valor estatisticamente igual à G1 e G3. Esta relação permaneceu constante após a 

abrasão por escovação. 

 

Tabela 5.2.5 – Valores médios da diferença de cor (ΔE*) para a Fase II ± desvio padrão dos grupos 

experimentais. Letras diferentes indicam diferença estatisticamente significativa. 
 

Grupos 24 horas - 95 dias em água 
24 horas – abrasão por 

escovação 
 
G1 
 

0,93 ± 0,60 c 1,22 ± 0,57 b 

 
G2 
 

2,02 ± 0,42 b 1,57 ± 0,27 b 

 
G3 
 

3,30 ± 0,39 a 3,47 ± 0,69 a 

 

 

 

Figura 5.2.5 – Diferença de cor CIELAB ΔE* em função do armazenamento em água (dias) e abrasão 

por escovação. 

 

Não foram observadas diferenças estatisticamente significativas nos 

valores iniciais do brilho de superfície, expressos numericamente na Tabela 5.2.6 e 

graficamente na Figura 5.2.6, e de rugosidade de superfície, expressos 
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numericamente na Tabela 5.2.7 e graficamente na Figura 5.2.7, entre os grupos 

avaliados. A imersão em água destilada não levou a nenhuma alteração significativa 

nos valores de nenhum grupo. Já a abrasão por escovação levou a uma diminuição 

significativa nos valores do brilho de superfície, e um aumento significativo nos 

valores de rugosidade de superfície em todos os grupos (p<0,05). 

 
 
Tabela 5.2.6 – Valores médios do brilho de superfície para a Fase II ± desvio padrão dos grupos 

experimentais. Letras diferentes indicam diferença estatisticamente significativa. 
 

Grupos 
24 horas após 
polimerização 

Após 95 dias em 
água 

Após abrasão por 
escovação 

 
G1 
 

84,59 ± 6,01 A 87,54 ± 5,74 A 71,43 ± 6,95 B 

 
G2 
 

88,75 ± 4,64 A 89,18 ± 1,87 A 60,51 ± 5,85 B 

 
G3 
 

89,23 ± 3,50 A 88,50 ± 2,85 A 64,98 ± 13,25 B 

 

 

 

 

Figura 5.2.6 – Brilho de superfície em função do armazenamento em água (dias) e abrasão por 

escovação. 
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Tabela 5.2.7 – Valores médios da rugosidade de superfície para a Fase II ± desvio padrão dos grupos 
experimentais. Letras diferentes indicam diferença estatisticamente significativa. 

 

Grupos 
24 horas após 
polimerização 

Após 95 dias em 
água 

Após abrasão por 
escovação 

 
G1 
 

0,16 ± 0,03 A 0,19 ± 0,05 A 0,59 ± 0,08 B 

 
G2 
 

0,23 ± 0,06 A 0,32 ± 0,03 A 0,58 ± 0,09 B 

 
G3 
 

0,16 ± 0,04 A 0,21 ± 0,05 A 0,59 ± 0,15 B 

 

 

 

Figura 5.2.7 – Rugosidade de superfície em função do armazenamento em água (dias) e abrasão por 

escovação. 
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6 DISCUSSÃO 
 
 
6.1 FASE I 
 

Na primeira fase do presente estudo, as propriedades ópticas dos 

compósitos experimentais foram influenciadas tanto pelo tamanho da partícula de 

carga quanto pelo procedimento de envelhecimento. Assim,  a primeira hipótese da 

Fase I foi aceita. A imersão em água por 95 dias produziu mudanças significativas 

nos parâmetros CIE L*, CIE a* e CIE b*. 

Com relação ao parâmetro CIE L* pôde-se verificar uma redução dos 

valores após a imersão em água destilada por 95 dias para todos os grupos 

avaliados. Este achado pode ser explicado pelo fato de que a face de união entre as 

partículas de carga e a matriz resinosa desenvolve um papel importante na captação 

de água pelos compósitos. Kalachandra30 relatou que a instabilidade e degradação 

do agente de união, quando exposto à agua, pode ser um dos causadores do 

escurecimento do material. A diminuição dos valores do CIE L* em função do 

armazenamento em água foi também relatado por Buchalla et al.9 que observaram 

maior escurecimento em compósitos microparticulados quando comparados aos 

microhíbridos. Outros fatores também podem estar associados ao escurecimento do 

material em função do tempo, como, por exemplo, a oxidação de componentes de 

iniciação54 e também dos monômeros empregados.19  

A abrasão por escovação produziu um aumento no valor do parâmetro 

CIE L* para todos os grupos, comparado com as mensurações de 95 dias em água. 

Isto pode ser explicado pelo fato da abrasão levar a uma modificação na superfície 

dos espécimes, como registrado para os valores de rugosidade. Ou seja, tendo em 

vista que as leituras produzidas pelo espectrofotômetro ocorrem por reflexão da luz 

incidente, a interação da mesma com a superfície dos espécimes pode ter sido 

alterada.  

Com relação aos valores dos parâmetros CIE a* e CIE b*, verificou-se 

que após a imersão em água por 95 dias houve uma tendência para uma redução 

do nível de verde (ou seja, uma migração para o vermelho) e do nível de amarelo, 

respectivamente. Tal fenômeno ocorreu independentemente do tamanho de 

partícula analisado. Este achado corrobora com aqueles encontrados nos estudos 

de Kalachandra et al.30 e Buchalla et al.9 De acordo com estes autores, mudanças 
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nos parâmetros CIE a* e CIE b* após a imersão em água podem ser explicados pela 

reação de hidrólise e absorção de água pela interface partícula-matriz.9,30 Entretanto, 

talvez o fator de maior impacto sobre a alteração destes eixos seja a lixiviação dos 

componentes de iniciação não reagidos.1 Diferenças de viscosidade e relação na 

proporção carga/matriz podem ser determinantes para os resultados obtidos. 

De acordo com os resultados, fica evidente que o grupo formulado com 

a menor partícula de carga (G1, 7nm) apresentou os valores mais elevados de 

amarelo (maior CIE b*). Tendo em vista o fato de que o material formulado com a 

menor partícula de carga apresentou a maior viscosidade (não aferida em 

laboratório, mas evidente durante a manipulação), pode-se especular que houve um 

menor grau de conversão para este material, bem como uma redução da 

capacidade de reação dos agentes de iniciação. Ou seja, talvez a alta viscosidade 

limitou a mobilidade molecular tanto dos monômeros quanto dos agentes de 

iniciação da polimerização. Posteriormente, em função da imersão em água, estes 

componentes não reagidos foram provavelmente lixiviados.1,20  

 A estabilidade de cor é crítica para a longevidade clínica das 

restaurações com compósitos resinosos, em especial para dentes anteriores. Sobre 

os valores de diferença de cor (ΔE*), não foram observadas diferenças significativas 

entre os grupos após a imersão em água por 95 dias. Este achado pode estar 

relacionado ao fato de que neste estudo não foram considerados fatores extrínsecos 

capazes de alterar a cor, como por exemplo, pigmentos oriundos da dieta alimentar 

e fontes de luz ultravioleta.  

Por outro lado, ficou evidente que houve um aumento da variação de 

cor se comparadas às avaliações realizadas após 95 dias de imersão em água e 

aquelas realizadas após o ensaio de escovação mecânica. A explicação para isto 

está relacionada à variação do parâmetro CIE L*, que apresentou maiores valores 

após o procedimento de escovação. 

A diferença nos índices de refração entre as partículas de carga e a 

matriz orgânica é determinante no grau de translucidez do material.25,31 Além disto, o 

tamanho das partículas pode também afetar a translucidez dos compósitos 

odontológicos, pois, caso o tamanho da partícula de carga seja menor do que o 

comprimento de onda da luz, a irradiação incidente não será espalhada ou 

absorvida. Tal observação fica evidente quando analisados compósitos comerciais 
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nanoparticulados, os quais normalmente apresentam maior grau de translucidez do 

que os demais.62  

De acordo com o presente estudo, ficou evidente que o parâmetro de 

translucidez diminuiu significativamente em função do processo de envelhecimento 

para todos os grupos testados e a explicação para isto pode estar relacionada à 

absorção de água pelos materiais. Ou seja, absorção de água na interface 

partícula/matriz pode ter alterado a relação entre os índices de refração destes 

componentes.63 Por outro lado, o parâmetro de translucidez não diferiu entre os 

grupos testados e isto pode estar relacionado ao fato de que, independentemente do 

tamanho, foram empregadas partículas com a mesma composição química (SiO2) e, 

consequentemente, mesmo índice de refração.  

A segunda hipótese da primeira fase deste estudo foi aceita, pois o 

tamanho das partículas de carga e o procedimento de envelhecimento foram 

determinantes sobre a rugosidade dos materiais testados. Compósitos formulados 

com maior tamanho de partículas apresentaram superfícies mais rugosas após 

imersão em água e abrasão por escovação.42,59,61  

Nos compósitos resinosos a abrasão ocorre pela remoção gradual da 

matriz orgânica. Isto eventualmente deixa as partículas de carga sem suporte, e 

susceptíveis à exfoliação.14 Como resultado, quando partículas maiores são 

removidas, uma superfície mais rugosa é esperada. Portanto, materiais com menor 

tamanho de partículas de carga produzem superfícies menos rugosas após a 

abrasão por escovação.10 Isto pode ser relacionado ao espaço entre as partículas de 

carga, que aumenta com o aumento do tamanho das partículas. A diminuição deste 

espaço promoveu melhora na resistência ao desgaste dos compósitos resinosos.28 

As partículas em maior proximidade, protegem a matriz orgânica da abrasão e 

produzem uma maior área de contato entre elas, reduzindo assim o desgaste.38  

A abrasão por escovação dos compósitos resinosos varia de acordo 

com o tipo de compósito,36 tipo de dentifrício22 e a natureza da escova dentária 

empregada.2 Durante todo procedimento abrasivo, as cerdas das escovas foram 

mantidas em contato com as superfícies dos espécimes com uma força padronizada 

através de um dispositivo fixador. Como a matriz orgânica não variou entre os 

grupos, as diferenças observadas podem ser atribuídas ao conteúdo inorgânico.  

Diferenças no brilho entre a restauração e o esmalte adjacente são 

clinicamente relevantes devido ao fato de que o sistema de visão humana consegue 
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detectar diferenças no brilho mesmo quando a diferença de cor é indetectável.2 Por 

outro lado, um aumento no brilho provoca uma redução na diferença de cor.49 Na 

mensuração do brilho, o ângulo de iluminação afeta a quantidade de luz refletida. De 

acordo com Silikas et al.58 60º de incidência luminosa é considerado mais confiável 

de uma perspectiva clínica, pois é mais próximo da percepção do brilho dentário 

pelo observador. Grandes valores de brilho indicam uma superfície lisa e bem 

polida.29 

No presente estudo, os valores do brilho se tornaram significativamente 

menores para todos os grupos após os procedimentos de envelhecimento, fato 

diretamente relacionado à rugosidade do material. Além disto, o brilho variou de 

acordo com o material empregado de maneira inversamente proporcional. Ou seja, 

quanto menor a partícula empregada, maior o valor de brilho. Desta forma, a 

reflexão de luz aparenta, portanto, estar relacionada com o tamanho médio das 

partículas de carga e à homogeneidade do complexo partícula-matriz. De acordo 

com Lee et al.36 o uso de partículas maiores, e com menor homogeneidade em 

relação à matriz, resulta em uma reflexão de luz inferior. Embora G1 e G2 

apresentaram menor valor de brilho do que G3, estes grupos apresentaram maior 

porcentagem de retenção de brilho. Em outras palavras, este achado significa que 

quanto maior a partícula de carga, menor a retenção do brilho após os 

procedimentos de envelhecimento. Esta diminuição foi também reportada em outros 

estudos com compósitos resinosos comerciais.2,47,59  

 

 

6.2 FASE II 
 

Na Fase II deste estudo, G1 apresentou maior valor de CIE L* do que 

G2 e G3. Isto pode ser explicado devido à translucidez de cada grupo. Ou seja, o 

material apresentou-se “mais claro” e a explicação para este achado está 

provavelmente relacionada aos diferentes valores de translucidez verificados para os 

mesmos, como demonstra a Figura 5.2.4. Como as mensurações de cor foram 

realizadas sobre fundo branco, quanto mais translúcido o material, maior a influência 

da cor do fundo utilizado.5   

Com relação aos valores obtidos para o parâmetro CIE a*, fica evidente 

que a imersão em água destilada por 95 dias provocou um aumento significativo nos 
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valores encontrados, com exceção de G1. Com relação ao parâmetro CIE b*, foi 

observada uma diminuição significativa dos valores somente para G3. Em geral, foi 

observado que quanto menor o tamanho da partícula, melhor a estabilidade de cor. 

Como as alterações nos parâmetros CIE a* e CIE b* provocadas pela hidrólise estão 

relacionadas à captação da água pela interface entre partícula e matriz,9 ao se 

igualar a energia de superfície de diferentes tamanhos de partícula de carga, 

esperava-se comportamento semelhante entre os grupos, o que não foi observado. 

Sendo assim, a primeira hipótese da Fase II foi rejeitada e as diferenças 

encontradas devem estar provavelmente relacionadas à razão de carga/matriz 

orgânica.  

É relatado na literatura que valores de ΔE* maiores que 1,0 são 

perceptíveis ao sistema de visão humano34 e valores de ΔE* iguais ou maiores que 

3,3 são considerados clinicamente inaceitáveis.26,53 Neste estudo, os valores de ΔE* 

variaram na Fase I entre 0,93 (G1 após imersão em água) e 3,47 (G3 após 

abrasão). Em relação à estabilidade de cor, após 95 dias de armazenamento em 

água destilada G3 mostrou menor estabilidade de cor do que G2 e G1, os quais não 

diferiram estatisticamente entre si. Por outro lado, a abrasão por escovação não 

levou a alterações significativas nos grupos. 

A explicação para estes achados pode estar relacionada à quantidade 

de carga/matriz em cada grupo. Como na Fase II a área de superfície das partículas 

de carga foi igualada, foi necessário o emprego de maior quantidade de carga de 

16nm para a que houvesse a mesma área de superfície do que 7nm. Desta forma, 

G3 apresentava uma viscosidade superior aos demais grupos e, por isto, pode ter 

apresentado menor grau de conversão, e consequente maior instabilidade de cor, 

que os mesmos.  

Conforme observado por Azzopardi et al.5 quanto menor a quantidade 

do conteúdo inorgânico, maior a translucidez. A relação entre o conteúdo inorgânico 

e translucidez foi também relatada em outros estudos.16,39 Na presente pesquisa, 

também foram observadas diferenças estatisticamente significantes entre os grupos 

testados, onde os grupos formulados com partículas menores apresentaram maiores 

valores de translucidez. Tais diferenças podem também estar relacionadas à relação 

da viscosidade do material com o grau de conversão e à variação do índice de 

refração dos monômeros quando transformados em polímeros.5 Ou seja, quanto 

maior a viscosidade, menor o grau de conversão e, consequentemente, maior a 
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diferença entre os índices de refração das partículas de carga e dos monômeros 

empregados.  

Na Fase II, não foram observadas diferenças estatisticamente 

significativas nas propriedades de superfície entre os grupos. Com isso, a segunda 

hipótese da Fase II foi aceita. A imersão dos espécimes em água destilada por 95 

dias não provocou alterações significativas nos valores de brilho e rugosidade de 

superfície. Somente a abrasão por escovação provocou uma diminuição nos valores 

de brilho e aumento dos valores de rugosidade. O fato dos grupos apresentarem um 

comportamento semelhante frente aos procedimentos de envelhecimento pode ser 

explicado pela energia de superfície dos diferentes conteúdos inorgânicos dos 

grupos, se apresentar igualada na Fase II e com isso oferecendo uma proteção da 

matriz resinosa da degradação provocada pela captação de água e pela exfoliação, 

de forma equivalente.38 

 

 

6.3 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

De forma geral, os compósitos resinosos nanoestruturados são muito 

difíceis de processar com técnicas convencionais. Existe uma forte tendência de 

aglomeração das partículas, que é difícil de superar por limitar a força de 

cisalhamento durante a manipulação. Esta agregação é devido às fortes ligações de 

hidrogênio que ocorrem através das terminações [-OH] e à grande energia de 

superfície livre.56 Quanto menor a partícula, mais difícil é de se romper os 

aglomerados e resultar numa distribuição homogênea com a matriz orgânica.52 

 Os compósitos experimentais utilizados neste estudo são basicamente 

uma mistura de monômeros orgânicos, partículas inorgânicas envolvidas por um 

agente de união e por um sistema fotoiniciador/co-iniciador. Comparando-se os 

materiais empregados durante a presente pesquisa, os materiais empregados na 

Fase II foram formulados com menor conteúdo de carga do que aqueles 

empregados na Fase I, mas com melhor homogeneidade e distribuição das 

partículas. Assim, em teoria, os grupos formulados para a Fase II provavelmente 

possuem menor quantidade de bolhas, as quais podem ser provocadas pela 

manipulação dos materiais, apesar do fato de que os grupos foram homogeneizados 

em equipamento apropriado. Mesmo quando empregados materiais comerciais, fica 
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evidente que o conteúdo de carga pode interferir na quantidade de bolhas presentes 

no material.11  

É de grande importância ressaltar que ao considerar os achados das 

duas fases, fica evidente que as propriedades de superfície (brilho e rugosidade) 

foram afetadas pelo tamanho de partícula de carga empregada na Fase I. Porém, ao 

se igualar a área de superfície do conteúdo inorgânico, como na Fase II, estas 

diferenças são anuladas. 
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7 CONCLUSÕES 

 

Dentro das limitações do presente estudo, se conclui que: 

 

 O tamanho da partícula de carga influenciou as propriedades ópticas e de 

superfície dos compósitos nanoestruturados. 

 Vantagens distintas das partículas menores em relação às maiores foram 

observadas em relação à estabilidade de cor, retenção do brilho de superfície 

e rugosidade de superfície. 

 As propriedades ópticas e de superfície dos grupos experimentais foram 

afetadas de forma diferente pela imersão em água destilada e pela abrasão 

por escovação, na Fase I e na Fase II. 

 Compósitos formulados com mesma energia de superfície do conteúdo 

inorgânico apresentaram comportamentos semelhantes frente aos 

procedimentos de envelhecimento. 
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