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RESUMO 
 

 

Pinto MM. Optical properties and microstructure of ceramic materials  Propriedades 

ópticas e microestrutura de materiais cerâmicos de restauração dentária [tese]. São Paulo: 

Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia, 2009. 

 

 

O objetivo do trabalho foi o de avançar na compreensão dos mecanismos envolvidos no 

comportamento óptico de diferentes materiais cerâmicos em função da espessura, 

utilizados para restauração dentária, determinar os coeficientes de absorção e 

espalhamento e correlacioná-los às características microestruturais de cada material. 

Além disso, foi avaliada a capacidade de mascaramento e a razão de contraste do material 

cerâmico nas formas monolítica, em duas camadas e como restauração cimentada. Para 

tanto, foram analisadas quatro cerâmicas odontológicas, uma porcelana de cobertura 

(vítrea) e três compósitos cerâmicos infiltrados com vidro do Sistema InCeram 

(alumina/vidro, alumina/zircônia/vidro e espinélio/vidro), além de uma resina composta 

odontológica empregada como substrato resinoso e um cimento resinoso para 

cimentação. Os coeficientes de espalhamento e absorção foram determinados por meio 

dos modelos de Beer-Lambert e Kubelka-Munk a partir das curvas espectrais de 

transmitância e reflectância (com fundos branco e preto) geradas em um 

espectrofotômetro na faixa de comprimento de onda entre 300 e 800 nm. A 

microestrutura de cada material foi analisada por meio de microscopia eletrônica de 

varredura com mapeamento elementar, difração de raios X e análise química por 

fluorescênica de raios X. O comportamento óptico dos materiais estudados foi 

influenciado pelas características microestruturais do material e a pela espessura. Os 

valores do coeficiente de espalhamento, S, das cerâmicas avaliadas foram 

significativamente maiores do que os valores do coeficiente de absorção, K, na região do 

visível. Foram propostas equações para prever as curvas espectrais de reflectância e 

transmitância de bilayers e de restaurações cimentadas. 

 

Palavras chave: Cerâmica, propriedades ópticas, microestrutura, compósitos, 

translucidez. 

 



 

ABSTRACT  

 

 

Pinto MM. Optical properties and microstructure of ceramic materials for dental 
restoration [tese]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia, 
2009. 
 

 

 

The aim of this work was to advance in the understanding of the mechanisms related to 

the optical behavior of different ceramic materials as a function of thickness, used for 

dental restoration, to determine the absorption and scattering coefficients and to correlate 

them to the microstructural characteristics of each material. The masking ability and the 

contrast ratio of ceramic material as monolith, bilayer and cemented restoration were also 

evaluated. For this, four dental ceramics, one porcelain and three glass-infiltrated ceramic 

composites of InCeram System (alumina/glass, alumina/zirconia/glass, and spinell/glass), 

besides one dental composite resin used as resinous substrate and one resinous cement for 

luting. The scattering and absorption coefficients were determined by the Beer-Lambert 

and Kubelka-Munk models using spectral curves of transmittance and reflectance (with 

white and black backs) generated in a spectrophotometer in the 300 to 800 nm 

wavelength range. The microstructure of each material was analyzed by scanning 

electron microscopy with elemental mapping, X-ray diffraction, and chemical analysis by 

X-ray fluorescence. The optical behavior of studied materials was affected by the 

microstructural characteristics and thickness of the material. The values of scattering 

coefficient, S, of evaluated ceramics were significantly higher than the values of 

absorption coefficient, K, in the visible range. Equations for the prediction of reflectance 

and transmittance spectral curves of bilayer and cemented restorations were proposed. 

 

 

 

Key word: Ceramics, optical properties, microstructure, composites, translucency. 

 

 



 

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO ..........................................................................................................13 

2 REVISÃO DA LITERATURA .................................................................................16 

2.1 INTERAÇÃO DA LUZ COM SÓLIDOS.................................................................16 

2.2 CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS DO DENTE NATURAL....................................17 

2.3 COMPORTAMENTO ÓPTICO DOS MATERIAIS CERÂMICOS .......................17 

2.4 MODELOS DE PROPAGAÇÃO DA LUZ EM CERÂMICAS TRANSLÚCIDAS19 

2.4.1 Modelo de Kubelka-Munk...................................................................................20 

2.5 CAPACIDADE DE MASCARAMENTO DOS MATERIAIS CERÂMICOS........28 

2.6 CERÂMICAS ODONTOLÓGICAS.........................................................................32 

2.6.1 Porcelana odontológicas.......................................................................................33 

2.6.2 Compósitos cerâmicos (sistema In-Ceram)........................................................36 

2.6.2.1 Processamento do Sistema In-Ceram ..................................................................36 

2.6.2.2 Microestrutura dos compósitos do Sistema In-Ceram.........................................37 

3 PROPOSIÇÃO ...........................................................................................................40 

4 MATERIAL E MÉTODOS .......................................................................................41 

4.1 MATERIAIS UTILIZADOS.....................................................................................41 

4.2 CONFECÇÃO DOS CORPOS DE PROVA ............................................................42 

4.2.1 Porcelana...............................................................................................................42 

4.2.2 Compósitos cerâmicos (sistema In-Ceram)........................................................44 

4.2.3 Compósito resinoso e cimento resinoso .............................................................47 

4.2.4 Usinagem e polimento..........................................................................................50 

4.2.5 Confecção dos espécimes dos sistemas cerâmicos restauradores.....................52 

4.3 DETERMINAÇÃO DAS PROPRIEDADES ÓPTICAS DOS MATERIAIS 

CERÂMICOS..................................................................................................................54 

4.3.1 Espectrofotômetro de reflexão (colorímetro).....................................................54 

4.3.2 Espectrofotômetro de duplo feixe.......................................................................56 

4.3.3 Determinação dos coeficientes de absorção e de espalhamento.......................59 

4.4 ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL DOS MATERIAIS62 

4.4.1 Microscopia e espectroscopia por dispersão de energia (EDS) .......................62 

4.4.2 Difratometria de raios X e espectroscopia por fluorescência de raios X.........63 

4.5 ANÁLISE DOS RESULTADOS ..............................................................................65 



 

5 RESULTADOS...........................................................................................................66 

5.1 CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE MICROESTRUTURAL.................................66 

5.1.1 Composição química.............................................................................................66 

5.1.2 Microestrutura do compósito IA.........................................................................69 

5.1.3 Microestrutura do compósito IZ.........................................................................72 

5.1.4 Microestrutura do compósito IS.........................................................................76 

5.1.5 Microestrutura da porcelana VM7.....................................................................80 

5.1.6 Microestrutura do polímero EX..........................................................................82 

5.1.7 Microestrutura do polímero CIM .......................................................................86 

5.1.8 Microestrutura da bilayer do compósito IA.......................................................89 

5.1.9 Microestrutura da bilayer do compósito IZ.......................................................91 

5.1.10 Microestrutura da bilayer do compósito IS .....................................................93 

5.1.11 Microestrutura da Interface de cimentação da bilayer ...................................95 

5.1.12 Porosidade e conteúdo cristalino.......................................................................97 

5.1.13 Livre caminho médio........................................................................................108 

5.2 PROPRIEDADES ÓPTICAS DOS MATERIAIS .................................................110 

5.2.1 Razão de contraste e mascaramento  ...............................................................110 

5.2.2 Transmitância ....................................................................................................115 

5.2.2.1 Espécimes monolíticos ......................................................................................115 

5.2.2.2 Espécimes em camadas .....................................................................................123 

5.2.3 Reflectância ........................................................................................................126 

5.2.3.1 Espécimes monolíticos ......................................................................................126 

5.2.3.2 Espécimes em camadas .....................................................................................135 

6 DISCUSSÃO.............................................................................................................138 

7 CONCLUSÃO...........................................................................................................160 

REFERÊNCIAS ..........................................................................................................162 



 13 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

Restaurações totalmente cerâmicas proporcionam um excelente resultado quanto à 

reabilitação estética porque apresentam algumas vantagens em relação a outros materiais, 

como alta estabilidade de cor, alta resistência ao manchamento e alta capacidade de 

mimetizar a estrutura dental (Peumans et al., 2004; Braga et al., 2000). Entretanto, essas 

restaurações podem apresentar problemas quando colocadas em função, como por 

exemplo, a microinfiltração, a fratura e o desgaste do dente antagonista (Burke e Watts, 

1994). 

Apesar da excelente característica estética das cerâmicas, uma das principais 

dificuldades em reabilitações com esses materiais é mimetizar a estrutura dental. O dente 

interage com a luz de modo complexo, já que é composto por tecidos com diferentes 

microestruturas, como o esmalte, mais translúcido, com 97% da massa constituída de 

hidroxiapatita, e a dentina, mais opaca, com cerca de 70% da massa constituída desse 

cristal em um arranjo tubular. Essa complexidade estrutural faz com que seja importante 

conhecer as propriedades ópticas dos materiais restauradores para se alcançar sucesso nas 

reabilitações.  

A translucidez ou a opacidade de um material depende da absorção e do 

espalhamento da luz no seu interior. Dessa forma, se a maior parte da luz que passa 

através da cerâmica é intensamente espalhada ou refletida de forma difusa, o material terá 

uma aparência opaca. Se somente parte da luz é espalhada e a maioria é transmitida, o 

material parecerá translúcido. As quantidades de luz absorvida, refletida e transmitida são 

determinadas pelo comportamento óptico do material e dependem das suas características 

microestruturais, morfológicas e da luz incidente (Zahng et al., 2004; Heffernan et al., 

2002a). 

Dentre os sistemas cerâmicos existentes, o mais utilizado em reabilitações orais 

ainda é o metalo-cerâmico, no qual uma infraestrutura metálica é recoberta por uma 

porcelana. Neste caso, uma grande desvantagem é o fato da infraestrutura impedir a 

transmissão da luz, resultando em aparência de alta opacidade. Com o intuito de 

miminizar esse efeito, foram desenvolvidos diversos sistemas cerâmicos que não utilizam 

infraestrutura metálica. Dentre os materiais utilizados nesses sistemas estão as 

porcelanas, vitrocerâmicas, compósitos cerâmicos e cerâmicas policristalinas. Esses 
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materiais apresentam microestruturas variadas, o que resulta em comportamentos óptico e 

mecânico muito diferentes. 

Com relação às propriedades ópticas, a transparência ou opacidade de um material 

pode ser mensurada pela razão entre a reflectância do espécime sobre um fundo preto 

(Yb) e a reflectância do mesmo espécime sobre um fundo branco (Yw). Esta razão de 

contraste (RC) é considerada a variável mais comumente utilizada para comparar 

materiais translúcidos (Anusavice et al.,1994; Antonson; Anusavice, 2001). Há trabalhos 

na literatura mostrando que, em uma espessura de 0,5 mm, as cerâmicas odontológicas se 

classificam na seguinte ordem crescente de RC: porcelanas (0,60); vitrocerâmica à base 

de leucita (0,64); espinélio infiltrado por vidro (0,67); vitrocerâmica à base de dissilicato 

de lítio (0,68); alumina policristalina (0,72); alumina infiltrada por vidro (0,87); e 

alumina-zircônia infiltrada por vidro (1,0), cujo valor de RC foi igual ao do metal 

(Heffernan et al., 2002a).  

A microestrutura e o processamento são os principais fatores responsáveis pelas 

propriedades mecânicas e ópticas das cerâmicas odontológicas. Com relação à 

microestrutura, os fatores que mais influenciam são conteúdo cristalino e a presença ou 

não de fase amorfa e inclusões. Dentre os fatores ligados ao processamento estão os poros 

residuais, as trincas superficiais e a espessura da estrutura. Com relação à espessura, é 

importante notar que esta varia muito dependendo da situação clínica em que o material 

cerâmico é utilizado. Dessa forma, uma faceta de porcelana pode possuir uma espessura 

de até 0,5 mm, enquanto os conectores de PPFs (próteses parciais fixas) chegam a ter 4,0 

mm. Sabe-se que quanto maior a espessura mais difícil a transmissão de luz, devido ao 

maior espalhamento no interior do material (aumenta o valor de RC), o que leva a perda 

na qualidade óptica da restauração (Antonson; Anusavice, 2001). Assim, uma 

infraestrutura cerâmica com alto conteúdo cristalino pode apresentar a mesma opacidade 

de outra com baixo conteúdo cristalino, desde que essa última tenha uma maior espessura 

(Brodbelt et al., 1980; Antonson; Anusavice, 2001). 

Outro problema que aumenta a complexidade de se mimetizar o dente utilizando 

materiais cerâmicos é o fato de que muitas restaurações são compostas de camadas de 

diferentes materiais. Uma restauração com múltiplas camadas é uma estrutura complexa 

do ponto de vista óptico, pois as diferenças entre os índices de refração dos diversos 

materiais resultam em espalhamento da luz. Em alguns casos, a restauração final pode ser 

constituída de até 5 camadas, como na seqüência porcelana, alumina policristalina, 
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cimento resinoso, dentina e polpa. Neste caso, o desafio é conseguir que este conjunto 

interaja com a luz da mesma forma que o dente natural. 

A capacidade de transmissão (transmitância) luminosa de um corpo é determinada 

pelo seu índice de refração, em relação ao meio em que se encontra imerso, que determina a 

fração de luz que é refletida nas superfícies, e pelos seus coeficientes de absorção (K) e 

espalhamento (S), que expressam os efeitos destes fenômenos no interior do corpo (Cook & 

McAree, 1985; Yoshimura, 2000). Estes coeficientes são propriedades do material e 

possibilitam prever as curvas de reflectância e transmitância difusa de um material para 

qualquer espessura e material de fundo (Chirdon et al., 2006). O método mais utilizado para 

determinação dos coeficientes K e S baseia-se na medição da reflectância e nas equações 

derivadas da teoria de Kubelka-Munk, que modela o espalhamento da luz em um material 

translúcido. Este método tem sido aplicado para determinação dos coeficientes K e S de 

alguns materiais de restauração dentária, como compósitos resinosos (Taira et al., 1999), mas 

praticamente não há relatos que quantificaram os valores destes coeficientes em materiais 

cerâmicos dentários. Uma exceção é o trabalho de Cook e McAree (1985), no qual 

determinaram os valores de K e S de algumas porcelanas dentárias, além de alguns 

compósitos resinosos. Observaram que o valor de K independeu da espessura do material, 

mas o valor de S variou com este parâmetro, o que não é previsto no modelo de Kubelka-

Munk e acarreta em dificuldade adicional para utilizar estes coeficientes para prever o 

comportamento óptico do material (Taira et al., 1999). Outro método que pode ser aplicado 

para determinação dos coeficientes de espalhamento de um material translúcido baseia-se na 

medição da transmitância em amostras com diferentes espessuras e na equação de Beer-

Lambert (Yoshimura, 2000). Segundo Sugiyama et al. (1996), este método resultou em 

determinações mais precisas dos coeficientes de espalhamento em porcelanas industriais do 

que o método de Kubelka-Munk. 

Embora a translucidez dos materiais cerâmicos de infraestrutura odontológicos já 

tenha sido avaliada na literatura, principalmente pela medição da razão de contraste, existe 

uma deficiência de estudos determinando os coeficientes de absorção e espalhamento e 

correlacionando os resultados com a microestrutura. Além disso, o comportamento óptico de 

estruturas constituídas de camadas de diferentes materiais cerâmicos ainda não foi 

determinado. No presente estudo, foi realizada uma investigação de caracterização 

microestrutural e de propriedades ópticas (transmitância e reflectância) de compósitos 

cerâmicos infiltrados com vidro para aplicação em infraestruturas, além de uma porcelana 

odontológica de cobertura e de uma resina composta, individualmente e em camadas. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

  

Este capítulo apresenta uma revisão da literatura com enfoque nos aspectos gerais 

do comportamento óptico dos sólidos. Em seguida, apresentam-se as características das 

estruturas dentárias e o comportamento materiais cerâmicos acerca das propriedades 

ópticas e as possíveis influências da microestrutura nessas propriedades. A última seção 

desta revisão apresenta uma descrição sobre os materiais cerâmicos com aplicação 

odontológica utilizados nesse estudo. 

 

 

2.1 INTERAÇÃO DA LUZ COM SÓLIDOS 

 

 

 Genericamente, quando um feixe eletromagnético incide sobre uma superfície ou 

um meio, três processos podem ocorrer: reflexão, absorção e transmissão. A resposta 

dada pela substância frente à exposição do feixe de energia subentende-se como sua 

propriedade óptica inerente (Callister, 2002). Na faixa de energia do visível, a 

transmitância, absorbância e refletância referem-se à fração de luz relacionada com a 

transmissão (IT/I0), absorção (IA/I0) e reflexão (IR/I0), que ocorre em um material, e a 

soma dessas frações é igual à intensidade do feixe inicial, uma vez que toda luz incidente 

ou é transmitida, ou absorvida ou refletida (Cienfuegos, 1995).   

 Os materiais capazes de transmitir a luz com pouca absorção e espalhamento do 

feixe incidente são materiais transparentes, através dos quais uma imagem pode ser 

visualizada claramente. Os materiais translúcidos são aqueles em que a luz é transmitida 

de forma difusa, ou seja, ocorre o espalhamento da luz no interior do material, o que 

diminui a visibilidade através da amostra. Os materiais nos quais a luz visível não penetra 

durante a transmissão são considerados opacos (Heffernan et al., 2002a).  

 Quando o feixe de luz atravessa um meio, ocorre uma diminuição na sua 

intensidade associada às propriedades ópticas do meio, principalmente por absorção. 

Existe, porém um fator que pode contribuir para a diminuição da intensidade do feixe, em 

conjunto à absorção, que é o espalhamento. A absorção é a medida de perda de luz do 

feixe principal, na direção do feixe. Entretanto, uma parte da luz pode passar pelo meio e 

se afastar do eixo principal do feixe (pequeno desvio), sendo essa energia denominada de 
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espalhada ou difusa (van de Hulst, 1981). Este desvio se dá, por ex., por partículas que 

possuem dimensões próximas do comprimento de onda da radiação incidente 

(Yoshimura; Goldenstein, 2009). Tanto os tecidos dentais quanto os materiais cerâmicos 

apresentam essa característica de espalhamento (Brodbelt et al., 1980; Brodbelt et al., 

1981). 

 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS DO DENTE NATURAL 

 

 

 A restauração de dentes anteriores é considerada um difícil desafio, mesmo para o 

profissional experiente. Em 2006, Raptis et al. descreveram que vários fatores 

influenciam o comportamento óptico do dente natural, dentre eles: (1) a distribuição do 

espectro de energia da fonte de luz; (2) a sensibilidade do olho do observador; e (3) as 

características do dente no que diz respeito a absorção, reflexão e transmissão da luz.  

 O comportamento óptico do dente está diretamente relacionado com as 

características individuais dos tecidos que o formam: esmalte e dentina. Segundo Raptis 

et al. (2006), o esmalte é considerado translúcido podendo transmitir acima de 70% da 

luz incidente através de uma secção de 1 mm de espessura, pois aproximadamente 97% 

da massa do esmalte humano é constituída de cristais organizados de hidroxiapatita. No 

entanto, a dentina apresenta cerca de 70% desse cristal dispostos em forma tubular, por 

isso a dentina é menos translúcida que o esmalte, podendo transmitir 30% da luz incidida 

em um espécime com 1 mm de espessura.  

  

 

2.3 COMPORTAMENTO ÓPTICO DOS MATERIAIS CERÂMICOS 

 

 

 De forma semelhante ao que acontece com os tecidos dentais e outros materiais, 

um feixe de luz é atenuado ao passar por um sólido cerâmico, pois ocorre interação da luz 

pela absorção intrínseca do material e pelo espalhamento por heterogeneidades ópticas. 

As principais heterogeneidades ópticas são superfícies, fases secundárias (incluindo 

poros) e, nas cerâmicas policristalinas, os contornos de grão. A dispersão do feixe de luz 

que ocorre através das interfaces é evidenciada quando existe uma diferença no índice de 
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refração entre as duas fases; quanto maior é esta diferença, mais intenso é o espalhamento 

(Yoshimura; Goldenstein, 2009). 

Os poros residuais de processamento e impurezas provenientes das matérias-

primas ou introduzidas durante a fabricação do material também espalham a radiação 

luminosa de maneira efetiva, contribuindo para essa atenuação (Brodbelt et al., 1980; 

Yoshimura, 2000; Antonson; Anusavice, 2001; Zahng et al., 2004). Segundo Heffernan et 

al. (2002b), as características microestruturais dos materiais cerâmicos bifásicos 

influenciam as propriedades ópticas, sendo que as quantidades de luz absorvida, refletida 

ou transmitida dependem da: fração e tamanho dos cristais; composição e fase da matriz e 

do cristal; e comprimento de onda da luz incidente.  

Como apresentado anteriormente, o método mais comum utilizado para 

caracterizar os materiais translúcidos quanto à transparência ou opacidade é razão de 

contraste (RC), razão entre a taxa de reflectância do espécime sobre um fundo preto (Yb) 

e da reflectância do mesmo espécime obtido sobre um fundo branco (Yw) (Anusavice et 

al. 1994; Antonson; Anusavice, 2001; Heffernan et al., 2002a,b). A escala da RC varia de 

zero a 1, onde se considera que um material é opaco quando a mesma luz é refletida 

independente do fundo utilizado (Yb=Yw → RC=Yb/Yw=1). Já um material é considerado 

transparente quando a luz é totalmente absorvida pelo fundo preto (Yb=0 

→RC=Yb/Yw=0) (Heffernan et al., 2002a,b). 

Antonson e Anusavice (2001) determinaram os valores de RC de quatro 

cerâmicas de infraestrutura e quatro porcelanas dentárias com espessura variando entre 

0,7 a 1,5 mm. Dentre as cerâmicas de infraestrutura estudadas, o Procera All-Ceram 

apresentou a maior opacidade (RC=0,78), enquanto a vitrocerâmica Dicor com partículas 

de tetrasílica fluormica (Dentsply) apresentou a maior transparência (RC=0,35). Outras 

duas cerâmicas experimentais, BAS (silicato de alumínio e bário) e Canasita, 

apresentaram valores de RC de 0,71 e 0,36, respectivamente. Já no caso dos materiais de 

recobrimento, as porcelanas com espessura de 1,1 mm apresentaram valores de RC que 

variaram de 0,60 a 0,79. Em outro estudo, Zhang et al. (2004) determinaram a influência 

da proporção de pó/líquido nos valores de RC de quatro porcelanas de recobrimento em 

com espessura de 1,1 mm e observaram que a RC não foi afetada significativamente pela 

relação de quantidade de pó e líquido utilizada na preparação da porcelana, apesar dessa 

relação alterar significativamente a densidade e a porosidade. Os valores de RC das 

porcelanas variaram de ~0,2 a 0,7. 
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2.4 MODELOS DE PROPAGAÇÃO DA LUZ EM CERÂMICAS TRANSLÚCIDAS 

 

 

A transmissão de luz através de materiais cerâmicos translúcidos pode ser 

classificada em: i) transmitância direta ou em linha, que é a fração da intensidade do feixe 

de luz transmitido sem alteração de direção; ii) transmitância difusa, que é a fração da 

intensidade do feixe de luz transmitido que é espalhado ao passar pelo material; e iii) 

transmissão total, que utiliza uma esfera integradora para a sua aferição e inclui toda a luz 

que passa pelo material de forma direta e difusa (Brodbelt et al., 1980; O'Keefe et al., 

1991). Considera-se um material translúcido aquele em que a transmitância direta é baixa 

em relação à transmitância total, o que indica ser um material que espalha a luz no seu 

interior. Alguns autores relatam que quando um material apresenta transmitância direta 

próxima à transmitância total, ou seja, em relação ao feixe de luz principal ocorre pouco 

desvio, o material é considerado transparente (Wei, 2005). Uma cerâmica opticamente 

homogênea, como o monocristal da alumina (safira), apresenta valores de transmitância 

(direta e total) semelhantes e é transparente (Yoshimura; Goldeinstein, 2009). Já a 

alumina translúcida apresenta baixa transmitância direta e alta transmitância total, devido 

ao espalhamento por poros, partículas de segunda-fase e contornos de grão, deixando o 

material translúcido. Esse comportamento também é encontrado nos materiais cerâmicos 

odontológicos (Brodbelt et al., 1980). 

A fração de luz transmitida (transmitância), T, por um material pode ser descrita 

pela equação de Beer-Lambert (Yoshimura, 2000): 

 

( ) ( )X)expr1I/IT 2
10 α−−==       (2.1) 

 

onde, I e I0 são as intensidades do feixe transmitido e incidente, respectivamente, r1 é a 

reflectância, α é o coeficiente de absorção aparente e X é a espessura do material (Figura 

2.1). Segundo Budworth (1972), os efeitos das características microestruturais de 

cerâmicas policristalinas podem ser descritas no coeficiente de absorção aparente, α, por 

meio de α=(α’+Sp+Sb), onde α’, Sp e Sb são os coeficientes de absorção intrínseca, 

espalhamento por partículas de segunda-fase (incluindo poros) e espalhamento por 

contorno de grão, respectivamente. A medição das características microestruturais e da 

transmitância em amostras com diferentes espessuras possibilitam determinar os 
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coeficientes α, Sp e Sb. Com a determinação desses coeficientes, torna-se possível 

quantificar os efeitos da microestrutura na transmissão óptica do material cerâmico. 

 

 
Figura 2.1 – Transmitância em linha (direta) em função da espessura do espécime e do tempo de 

sinterização em uma alumina translúcida. As retas ajustadas convergem para o valor (1-R)2 da 
Equação 2.1 na espessura zero (Yoshimura; Goldenstein, 2009) 

 

Outra forma de se avaliar os coeficientes de espalhamento de um material é pela 

medição da reflectância difusa. Kubelka e Munk (K-M) em 1931 expressaram 

matematicamente as propriedades ópticas através da reflexão e transmissão da luz em um 

meio turvo, onde a luz incidente é fortemente espalhada, utilizando funções simples 

hiperbólicas relacionadas à espessura do material, dependente, sobretudo, de duas 

constantes ópticas, o coeficiente de absorção (K) e o coeficiente de espalhamento (S). 

Pela teoria de K-M pode-se predizer com sucesso o espectro de reflexão e a cor de 

materiais translúcidos espalhadores de luz com diferentes espessuras em vários fundos, o 

que levou os pesquisadores na área de materiais dentários a aplicarem a teoria para 

avaliação das propriedades ópticas de materiais restauradores estéticos (por exemplo, 

Miyagawa et al., 1981; Miyagawa; Powers, 1983; Cook; McAree, 1985).  

 

 

2.4.1 Modelo de Kubelka-Munk 

 

 

O modelo de Kubelka-Munk (K-M) é uma abordagem de dois fluxos de radiação 

eletromagnética para explicar a propagação da luz em um meio turvo. Neste modelo, o 
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fluxo I na direção -z é uma representação média de todos os raios propagando para o 

hemisfério inferior e o fluxo J na direção +z é uma representação média de todos os raios 

propagando para o hemisfério superior (Figura 2.2). As propagações dos fluxos nos dois 

sentidos são caracterizadas pelos coeficientes de absorção e espalhamento, K e S, 

respectivamente, por meio de (Yang; Kruse, 2004): 

 

SJdzIdzSKdI ++−= )(        (2.2) 

 

SIdzJdzSKdJ −+= )(        (2.3) 

 

 
Figura 2.2 – Diagrama esquemático de espalhamento de luz em um meio turvo (Yang; Miklavcic, 2005) 

 

 

Pelo modelo de K-M, a reflectância, R, e a transmitância, T, de um material que 

espalha e absorve luz estão relacionadas com os coeficientes K e S por meio de (Kubelka, 

1948; Johnston et al., 1986; Taira et al., 1999; Ragain; Johnston, 2001): 

 

( )[ ]
( )bSXbctghRa
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)1( −= aSK          (2.6) 

 

12 −= ab          (2.7) 

 

onde, Rg é a reflectância do fundo e X é a espessura do material (sinh, cosh e ctgh, são as 

funções seno, cosseno e cotangente hiperbólicos, respectivamente). Para a determinação 

de K e S, experimentalmente têm sido medidos os valores de reflectância de uma amostra 

sobre fundo branco e preto e utilizando as seguintes equações em complemento com as 

Equações 2.6 e 2.7 (Thomas; Doremus, 1976): 
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onde, Rsw, Rsb e Rw são as reflectâncias da amostra sobre um fundo branco, da amostra 

sobre um fundo preto e do material do fundo branco, respectivamente, e X é a espessura 

do material.  

Conhecendo-se os valores dos coeficientes de absorção, K, e espalhamento, S, de 

um material translúcido, podem-se prever, a partir das Equações 2.3 a 2.9, os seus valores 

de reflectância, R, sobre qualquer fundo (de reflectância conhecida) e de transmitância, T, 

sem fundo, em qualquer espessura.  

Na análise de K-M, três restrições básicas são envolvidas: 1- assume-se ser difuso 

o iluminante incidente; 2- assume-se que os elementos espalhadores estão aleatoriamente 

e uniformemente distribuídos; 3- a reflexão superficial pode ser ignorada. No entanto, 

praticamente na maioria das substâncias ocorre o fenômeno da reflexão na superfície. No 

modelo de K-M apenas as reflectâncias difusas são consideradas, o que necessita de uma 

correção dos valores de reflectância medidos experimentalmente.  
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Duntley1 (1942 apud Johnston; O’Brien; Tien, 1986) e Saunderson (1942) 

demonstraram que a reflectância de um material com superfície lisa com reflexões na 

superfície frontal é dada por: 

 

( )( )
Rr

Rrr
rRmed

2

21
1 1

11
−

−−+=        (2.10) 

 

onde, Rmed é a reflectância medida, r1 é a fração de luz incidente refletida externa e 

especularmente (ao entrar no material, isto é, o feixe é refletido no sentido inverso ao do 

feixe incidente) e r2 é a fração de luz refletida interna e difusamente (ao deixar o material 

na superfície frontal, isto é, de volta ao material no mesmo sentido do feixe incidente). A 

Equação 2.10 tem sido utilizada para as correções dos valores de reflectância medidos em 

espectrofotômetro para aplicação do modelo K-M (por exemplo, Thomas; Doremus, 

1976; Chirdon et al., 2006). 

Quando um feixe de luz colimado passa pelo ar e incide perpendicularmente no 

material com índice de refração n, a reflectância r1 é dada pela equação de Fresnel: 
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Quando um fluxo de luz difuso passa de um meio mais denso para um menos 

denso, a reflectância interna r2 foi calculada por Judd (1942) e pode ser expressa por 

(Ragain; Johnston, 2001): 
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1 Duntley SQ. The optical properties of diffusing materials. J Opt Soc Am 1942; 32:61-70. 
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onde, rd é a reflectância que ocorre na interface quando um fluxo de luz difuso passa de 

um meio menos denso para um mais denso. A Figura 2.3 apresenta os valores das 

reflectâncias r1, r2 e rd em função do índice de refração relativo entre os dois meios. Nota-

se nesta figura, os elevados valores de reflectância difusa interna, em comparação com a 

perda pela reflexão especular externa. A Figura 2.4 ilustra o fenômeno de reflexão difusa 

interna. 

 

 
Figura 2.3 – Reflectância especular externa (r1, perpendicular), reflectância difusa externa (rd) e reflectância 

difusa interna (r2) em função do índice de refração relativo entre dois meios (Judd, 1942) 
 

 
Figura 2.4 – Ilustração mostrando a reflexão interna quando o fluxo de luz difuso passa de um meio mais 

denso para um menos denso, onde se observa reflexão total dos feixes com ângulos maiores do 
que o crítico (ponto C) (Judd, 1952) 

 



 25 

Mudgett e Richards2 (1973 apud Johnston et al., 1986), entretanto, propuseram 

outra equação para a reflectância difusa interna, r2, dada por: 

 

322

6952,49452,8979,3
3201,0

nnn
r +−+=      (2.14) 

 

Já Cook; McAree (1985) e Taira; Takazaki; Okahashi (1999) utilizaram outra 

equação para correção da reflectância para considerar as reflexões superficiais em 

compósitos poliméricos dada por: 

 

576,04,0 +
=

R

R
R med         (2.15) 

 

Os cálculos de R pela Equação 2.10 de Duntley e Saunderson, considerando os 

valores de r2 de Judd (Equação 2.12) e de Mudgett e Richards (Equação 2.13), e pela 

Equação 2.14 de resultam em valores diferentes para a correção da reflectância medida, 

Rmed, pelas reflexões superficiais. Todas estas equações têm sido utilizadas na literatura, 

em diferentes trabalhos, para a aplicação do modelo de Kubelka-Munk para determinação 

dos coeficientes de espalhamento (S) e absorção (K) e previsão de curvas de reflectância 

em função do comprimento de onda. Cook e McAree (1985) utilizando a Equação 2.14 

obtiveram boas previsões de reflectância em compósitos resinosos e em porcelanas 

dentárias, embora tenham observado que os valores do coeficiente S variaram com a 

espessura nas porcelanas, o que não era esperado. Johnston et al. (1986) utilizaram a 

correção de Duntley e Saunderson (Equação 2.10) com r2 de Mudgett e Richards 

(Equação 2.13) para uma porcelana e, também, obtiveram boas previsões da reflectância, 

mas previsões razoáveis da transmitância. Já Thomas e Doremus (1976) utilizaram a 

correção de Duntley e Saunderson (Equação 2.10) com r2 de Judd (Equação 2.12) para 

cerâmicas de fosfato de cálcio e observaram boa correlação entre os valores previstos de 

transmitância, calculados com os coeficientes K e S, determinados por reflectância, e os 

valores medidos de transmitância. Eles consideram que a medição da reflectância é mais 

conveniente do que a medição da transmitância, quando se comparam amostras com 

                                                 
2 Mudgett PS, Richards LW. Kubelka-Munk scattering and absorption coefficients for use with glowwy, 
opaque objects. J Paint Technol 1973; 45(579):44-53. 
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diferentes transparências, e são mais precisos, pois as correções de superfície são mais 

fáceis de serem consideradas no modo refletivo.  

Sugiyama et al. (1996) apresenta um parâmetro k composto pelos coeficientes K e 

S do modelo de K-M, que estão correlacionados com a transmitância, T, e reflectância, R 

(sem correções de reflexão superficial), por meio de: 
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onde, Tmed é a transmitância medida, r1 é a reflexão especular, r2 é a reflexão interna e X é 

a espessura da amostra. Segundo Sugiyama et al. (1996), quando kX nas Equações 2.17 e 

2.18 é alto, exp(-kX) é desprezível comparado a exp(kX) e a expressão para T pode ser 

reduzida a: 

 

( ) ( )kXkSKkT −++= exp/2       (2.20) 

 

Além disso, se a taxa de atenuação da luz não espalhada e a espessura da amostra são 

suficientemente grandes, os termos do denominador da Equação 2.19 podem ser 

desprezados e a equação se reduz a: 

 

( )( )TrrTmed 21 11 −−=         (2.21) 

 

Observadas em conjunto, as Equações 2.20 e 2.21 têm a mesma forma da Equação 2.1, e 

o parâmetro k é igual ao coeficiente de absorção aparente (α), o que estabelece uma 

correlação entre os modelos de Kubelka-Munk e Beer-Lambert (Sugiyama et al., 1996). 
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Sugiyama et al. (1996) compararam os modelos de Beer-Lambert e Kubelka-

Munk em porcelanas e concluíram que o valor do coeficiente de absorção determinado 

pelo método da medição de transmitância é mais preciso do que o método de reflectância, 

pois no método de Kubelka-Munk a precisão dos coeficientes é reduzida devido ao 

modelo assumir que a luz é completamente espalhada dentro do material. Entretanto, 

consideram que os coeficientes de absorção, K, e espalhamento, S, são úteis para a 

compreensão das propriedades ópticas do material (Sugiyama et al., 1996). 

Materiais opticamente não-homogêneos, como papéis impressos, onde a tinta 

penetra parcialmente o substrato, são difíceis de serem modelados, devido, em parte, às 

reflexões internas múltiplas que podem ocorrer entre as interfaces e a dificuldade de 

composição do comportamento óptico das diferentes camadas (Yang; Miklavcic, 2005; 

Hébert; Hersch, 2006). Para o caso de material de duas camadas (bilayer) com o mesmo 

índice de refração, o processo múltiplo de reflexão-transmissão dentro da bilayer (Figura 

2.5), segundo o modelo de Kubelka-Munk, pode ser expresso por séries geométricas que 

se reduzem à reflectância global, R, e transmitância global, T, dados por (Hébert et al., 

2007): 
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onde, R1, R1’, R2, T1, T1’ e T2 estão representados na Figura 2.5. 

 

 
Figura 2.5 – Múltipla reflexão-transmissão da luz dentro de duas camadas (bilayer) não simétricas 

superpostas (Hébert et al., 2007) 
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2.5 CAPACIDADE DE MASCARAMENTO DOS MATERIAIS CERÂMICOS  

 

 

O aumento da utilização de restaurações totalmente cerâmicas no lugar de 

restaurações metalo-cerâmicas resultou no aparecimento de novos problemas clínicos, 

como, por exemplo, a dificuldade de impedir que o material de fundo (dente, 

preenchimento ou pino) influencie negativamente o resultado estético final da 

restauração. Sendo assim, quando uma coroa totalmente cerâmica é cimentada sobre um 

dente muito escurecido por manchas de tetraciclina ou então sobre um pino metálico ou 

de fibra de carbono, a cor escura e a opacidade desses materiais podem resultar em um 

escurecimento da restauração final, tornando o resultado imprevisível e insatisfatório. 

Um requisito importante de um material restaurador cerâmico é a sua capacidade 

de mascarar um substrato demasiadamente escuro. No caso de restaurações totalmente 

cerâmicas, é importante que o profissional conheça a capacidade de mascaramento da 

cerâmica de infra-estrutura, da porcelana de recobrimento e da associação desses dois 

materiais em uma estrutura de duas camadas, já que é dessa forma que a restauração final 

é normalmente construída. O conhecimento dessas propriedades é importante para que se 

possa planejar a espessura das camadas dos diferentes materiais em uma prótese para que 

se atinja o resultado desejado quanto ao mascaramento do substrato. 

A forma mais comum de se determinar a capacidade de mascaramento de um 

material é por meio da medição do parâmetro chamado diferença de cor (colour 

difference), ∆E, o qual é obtido após a medição dos parâmetros L*, a* e b* de um 

material sobre um fundo branco e um fundo preto sucessivamente (Barath et al., 2003). 

Esses parâmetros fazem parte de um sistema de cores (colour space) criado pela 

International Comisssion of Illumination (Comission Interntionale de l’Eclair) e 

designado com o CIE-Lab (CIE, 1976). Nesse sistema (Figura 2.6), o parâmetro L* 

representa o brilho (lightness), a* representa a coordenada cromática vermelho-verde 

(+a* indica vermelho e –a* indica verde) e b* representa a coordenada cromática 

amarelo-azul (+b* indica amarelo e –b* indica azul). O valor de ∆E pode ser determinado 

de acordo com a seguinte fórmula (Cheng et al., 2001): 

 

∆E = [(Lb* - Lw*)2 + (ab* - aw*)2 + (bb*- bw*)2]1/2    (2.24) 
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onde, os subscritos “b” (preto) e “w” (branco) indicam a cor do fundo sobre o qual o 

espécime foi colocado no momento da medição com o espectrofotômetro. Dessa forma, 

como demonstrado na Figura 2.7, o valor de ∆E representa a distância entre dois pontos 

pertencentes ao sólido da Figura 2.6 e o seu valor numérico é obtido por meio das 

relações entre ∆L*, ∆a* e ∆b*. Com base nesses conceitos, é importante notar que um 

material com alta capacidade de mascaramento do fundo irá obter um ∆E = 0. 

 

 
Figura 2.6 – Sistema de cores CIE – L*a*b*. Fonte: Konica Minolta (2007) 



 30 

 

Figura 2.7 – Ilustração representativa da medição da diferença de cor (∆E). O valor de ∆E representa a 
distância entre dois pontos no sólido apresentado na Figura 2.6. Para calculá-lo, utilizam-se as 
relações entre os valores de ∆L*, ∆a* e ∆b*. Fonte: Konica Minolta (2007) 

 

Após a determinação de um valor de ∆E para uma cerâmica, é preciso avaliar se o 

valor encontrado apresenta relevância clínica, ou seja, é preciso averiguar se a diferença 

de cor obtida com o espectrofotômetro pode ser percebida pelo olho humano. Não há 

consenso na literatura com relação ao valor limite de ∆E a partir do qual o olho humano 

começa a detectar uma diferença de cor entre dois materiais (Azer et al., 2006). 

Entretanto, a maioria dos trabalhos aceita um limite de ∆E até 3,0 como sendo 

imperceptível ao olho humano (Chu et al., 2007). Outros trabalhos (Barath et al., 2003; 

Vichi et al, 2000) utilizam critérios mais rigorosos com relação ao limite de ∆E, 

indicando que apenas os valores menores do que 1 são totalmente imperceptíveis ao olho 

humano, enquanto que valores de ∆E entre 1 e 2 são notados por observadores 

experientes e portanto ainda são considerados clinicamente aceitáveis. Já os valores de 

∆E maiores do que 2 são perceptíveis aos olhos do observador não treinado e portanto são 

clinicamente inaceitáveis. Por outro lado, há estudos indicando que diferenças de ∆E de 

até 6,8 entre uma resina composta e o dente foram consideradas clinicamente aceitáveis 

pelos avaliadores clínicos (Johnston; Kao, 1989). Dessa forma, o presente estudo adotará 

o valor de ∆E = 3 como limite clinicamente aceitável. 
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Alguns estudos avaliaram a capacidade de mascaramento de materiais dentários 

por meio do parâmetro ∆E. Vichi et al. (2000) avaliaram a capacidade de mascaramento 

de uma vitro-cerâmica à base de leucita em função da sua espessura. Os valores de ∆E 

foram calculados a partir de medidas realizadas sobre uma resina composta e um pino de 

fibra de carbono. Os resultados mostraram que a vitrocerâmica somente conseguiu 

mascarar o substrato escuro de uma forma clinicamente relevante (i.e. ∆E < 3) quando 

uma espessura de 2,0 mm foi utilizada. Portanto, os autores recomendaram que para 

espessuras menores que 2,0 mm é preciso estar atento ao tipo de substrato sobre o qual a 

restauração será cimentada. Volpato et al. (2009), também avaliaram a capacidade de 

mascaramento de duas vitrocerâmcas, uma à base de leucita (espécimes monolíticos) e 

outra à base de dissilicato de lítio (espécimes em duas camadas, sendo o recobrimento 

feito com vitro-cerâmica à base de leucita). O trabalho determinou valores de ∆E em 

função da espessura do espécime utilizando medidas sobre resina composta e uma liga 

metálica. Os resultados do trabalho mostraram que a vitro-cerâmica à base de leucita não 

foi capaz de mascarar o fundo metálico independentemente da espessura utilizada, sendo 

que os valores de ∆E foram sempre maiores do que 3. Entretanto os espécimes de duas 

camadas da vitro-cerâmica à base de dissilicato de lítio obtiveram valores de ∆E ao redor 

de 3 independentemente da espessura avaliada, denotando maior capacidade de 

mascaramento do substrato metálico. Koutayas et al. (2003), testaram a capacidade de 

mascaramento de espécimes com 0,6 mm de alumina policristalina recobertos com uma 

camada de 1,2 mm de porcelana. Os valores de ∆E neste caso foram obtidos sobre um 

fundo branco e sobre um fundo metálico (liga de ouro) e ficaram abaixo do limite 

clinicamente relevante de 3,0, demonstrando a alta capacidade dessa estrutura mascarar a 

cor dos pinos metálicos utilizados em coroas totais. Barath et al. (2003),calcularam os 

valores de ∆E para um compósito de alumina infiltrado por vidro e uma vitro-cerâmica à 

base de dissilicato de lítio, ambos recobertos com os respectivos materiais de 

recobrimento resultando em espessuras que variaram de 1,0 a 1,4 mm. As medidas de 

diferença de cor foram realizadas colocando-se os espécimes sobre os fundos branco e 

preto. Embora os autores tenham testado várias cores de espécime diferentes, nenhuma 

delas resultou em valor de ∆E clinicamente aceitável independentemente da espessura. 

Entretanto, observou-se que a vitro-cerâmica apresentou maior translucidez e 

conseqüentemente menor capacidade de mascaramento do que o compósito. Okamura et 

al. (2004) avaliaram a capacidade de mascaramento de espécimes de duas camadas com 
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infra-estruturas finas (entre 0,25 e 0,4 mm) de alumina policristalina recobertas com 

porcelana. O objetivo dos autores foi determinar se esse tipo de infra-estrutura poderia ser 

utilizada para a construção de facetas laminadas nos casos em que o mascaramento de um 

substrato escuro é necessário. A espessura total das estruturas foi de 0,7 mm após o 

recobrimento da alumina com a camada de porcelana e os valores de ∆E foram obtidos 

sobre os fundos branco e preto. Os autores concluíram que mesmo a camada mais fina de 

0,25 mm de alumina policristalina foi capaz de mascarar eficientemente o substrato preto 

(∆E=1,8). Chu et al. (2007), avaliaram a capacidade de mascaramento de três cerâmicas 

na espessura de 0,7 mm: alumina policristalina, vitro-cerâmica à base de dissilicato de 

lítio e porcelana à base de leucita. As medidas de ∆E foram feitas sobre os fundos preto e 

branco e os resultados mostraram que nenhum desses materiais conseguiu mascarar 

eficientemente um fundo escuro na espessura testada, já que os valore de ∆E ficaram ao 

redor 28 e portanto muito acima do limite clinicamente aceitável. 

Com base na literatura existente, nota-se que a capacidade de mascaramento dos 

materiais cerâmicos ainda não foi estudada de forma sistemática utilizando os principais 

materiais cerâmicos de infra-estrutura disponíveis atualmente e variando a espessura 

dentro de limites clinicamente relevantes. Além disso, a capacidade da mascaramento das 

estruturas de duas camadas formadas por esses materiais cerâmicos e suas porcelanas de 

recobrimento ainda precisa ser determinada levando-se em conta também o efeito da 

espessura.  

 

 

2.6 CERÂMICAS ODONTOLÓGICAS 

 

 

 Dentre as restaurações indiretas que visam a substituição de elementos dentais 

perdidos, talvez a mais tradicional e utilizada seja a metalocerâmica, em que uma infra-

estrutura de liga metálica é recoberta por camadas de material cerâmico, entre as quais a 

porcelana. Porém, a limitação estética dessas restaurações impulsiona o desenvolvimento 

de novos materiais que possam suprir essas deficiências e sistemas de infra-estrutura 

totalmente cerâmicos, que podem ser utilizados tanto para restaurações unitárias como 

próteses fixas de pequena extensão. 
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 Quando se busca a atualidade dos sistemas para confecção de restaurações 

totalmente cerâmicas, nota-se que muitos sistemas estão disponíveis no mercado 

odontológico. A grande maioria desses sistemas oferece uma estética superior quando 

comparados aos sistemas metalocerâmicos, já que essas restaurações permitem a 

transmissão de luz de uma maneira semelhante à das estruturas dentais, como o esmalte e 

a dentina. Esta diferença na translucidez da restauração constitui uma característica 

importante na mimetização dos dentes naturais, uma vez que as estruturas mineralizadas 

apresentam translucidez inerente a sua estrutura biológica, o que leva a necessidade do 

material substituto reproduzir esse fenômeno de forma natural (Lee, 2007; Myers et al., 

1994b). 

 Entretanto, as restaurações totalmente cerâmicas têm tido uma expectativa de vida 

menor quando comparadas com as restaurações metalocerâmicas em decorrência de sua 

natureza frágil. Porém, nos últimos anos, novos sistemas de restaurações totalmente 

cerâmicas com melhores propriedades mecânicas têm sido introduzidos no mercado 

odontológico (Myers et al., 1994b). 

 A literatura mostra várias cerâmicas desenvolvidas para infra-estrutura, sendo 

alguns exemplos: compósito cerâmico de alumina-espinélio-vidro (Cerestone); compósito 

cerâmico de alumina, espinélio ou alumina/zircônia infiltrados com vidro (VITA In-

Ceram Classic); vitrocerâmica de dissilicato de lítio (Empress 2); alumina policristalina e 

zircônia tetragonal estabilizada com ítria (CAD-CAM) (Qualtrough; Piddock, 1997; 

Koutayas, 1999; Albakry et al., 2003; Tinschert et al., 2000; Guazzato et al., 2004a; 

Guazzato et al., 2004b; Bona et al., 2009). 

 Os materiais cerâmicos de interesse, que foram utilizados nesse estudo, as 

porcelanas odontológicas e os compósitos cerâmicos In-Ceram Alumina, In-Ceram 

Zircônia e In-Ceram Spinell, serão vistos as seguir mais detalhadamente. 

 

 

2.6.1 Porcelana odontológicas 

 

 

As porcelanas dentárias são materiais largamente utilizados para a confecção de 

restaurações e para o recobrimento de infra-estruturas metálicas ou cerâmicas. É uma 

cerâmica composta basicamente por uma matriz de vidro e uma ou mais fases cristalinas, 

assim esses materiais podem ser totalmente vítreos ou constituídos com partículas 
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cristalinas dispersas no interior de uma matriz vítrea (por exemplo, leucita, fluorapatita 

ou alumina). A porcelana feldspática é um material com predomínio vítreo com conteúdo 

cristalino variável. Sua estrutura é uma rede de sílica com óxido de potássio, óxido de 

sódio, ou ambos. Óxidos metálicos fundentes (CaO, K2O, Na2O) são também adicionados 

para reduzir a temperatura de amolecimento de vidro e aumentar a fluidez. A adição de 

alumina (entre 8 e 20%) atua no controle da viscosidade, diminuindo a fluidez da 

porcelana em altas temperaturas (Denry et al., 1996; Jones; 1988; Mackert Jr., 1998). 

O feldspato, um mineral constituído por sílica, soda, potassa e alumina 

(Na2O/K2O.Al2O3.6SiO2), é a principal matéria prima utilizada na fabricação das 

porcelanas odontológicas (Mackert Jr., 1998). Durante o processo de obtenção da 

porcelana, o feldspato é misturado aos óxidos fundentes, e aquecido a temperaturas entre 

1150 e 1530 oC, quando sofre fusão incongruente, que resulta na formação de leucita 

cristalina e vidro. Após este processo, o vidro é resfriado rapidamente, o que provoca a 

fratura da massa em pequenos fragmentos, formando fritas. A esse vidro são adicionados 

opacificadores, como o TiO2 e ZrO2, e pigmentos (CrO2 e Fe2O3) (McLean, 1979). Desse 

modo, a microestrutura das porcelanas é caracterizada por apresentar cristais de leucita 

(K2O.Al2O3.4SiO2) envolvidos em uma matriz vítrea de silicato de alumínio (Ban et al., 

1999; Denry et al., 1996). 

Comercialmente e para sua aplicação laboratorial a porcelana odontológica é 

apresentada na forma de pó-liquido, sendo que o líquido pode ser água destilada ou pode 

ser oferecido pelo fabricante, que, neste caso, tem a função de auxiliar no controle das 

propriedades reológicas da suspensão e no controle da retração de sinterização. Depois de 

formada uma suspensão com o pó e o líquido, é dada a conformação da restauração e a 

mistura é levada a um forno para a realização de um ciclo de cocção, cuja finalidade é de 

densificar as partículas do pó para a obtenção de um corpo denso translúcido (Jones, 

1988). 

As fritas com leucita começaram a ser utilizadas em odontologia no início da 

década de 1960 (Jones, 1988). A maior parte das porcelanas odontológicas foi 

desenvolvida para a confecção de restaurações metalocerâmicas (Denry et al., 1996). A 

leucita foi primeiramente introduzida para que as porcelanas atingissem um coeficiente 

de expansão térmica (CET) mais próximo ao das ligas usadas nas infra-estruturas 

metálicas. Dessa forma, metal e porcelana apresentam um comportamento térmico 

semelhante quando resfriados juntos ao final do processo de sinterização, evitando o 

surgimento de trincas na porcelana (McLean, 1991). 
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A leucita também continua sendo a principal partícula de segunda fase da maior 

parte das novas porcelanas para restaurações totalmente cerâmicas (Piché et al., 1994). 

Porém, neste caso, a leucita passou a ser acrescentada como fase de reforço, para 

aumentar as propriedades mecânicas do material (como a resistência e a tenacidade a 

fratura) (Denry et al., 1996). Este cristal também apresenta propriedades ópticas bastante 

interessantes, já que a translucidez nas porcelanas não é perdida, pois seu índice de 

refração é similar ao da matriz vítrea. Dessa forma, a interferência da leucita na passagem 

de luz pela porcelana é praticamente nula, o que torna a porcelana um excelente material 

recobrimento estético (Lee et al., 1997; Rasetto et al., 2004).  

Outro fator que precisa ser minimizado nas porcelanas é a porosidade decorrente 

principalmente do processamento, para que se obtenha um material com boas 

propriedades ópticas e estéticas. Os poros, no material, agem como centros espalhadores 

da luz, o que torna o material mais opaco e leva a uma perda na sua qualidade estética. 

A literatura reporta valores entre 2,4 e 4,5% para a fração volumétrica de poros 

em diversas porcelanas odontológicas misturadas com água destilada ou líquido de 

mistura (Cheung; Darvell, 2002; Palin et al., 2001; Zhang et al., 2004). Nestes estudos, 

além da porosidade, foi feita avaliação da densidade aparente pelo método de 

Arquimedes, encontrando-se valores entre 2,04 e 2,67 g/cm3. Os resultados sugerem que 

a densidade e a porosidade de porcelanas odontológicas são sensíveis à proporção 

pó/líquido de mistura, e que existem proporções específicas para cada material para que 

se consiga atingir um valor máximo de densidade e um mínimo de porosidade. A 

consistência da mistura (mais ou menos úmida) também parece ter influência sobre estas 

propriedades. Uma quantidade de líquido insuficiente, caracterizando uma massa mais 

seca, não é efetiva para que se forme um filme de líquido entre as partículas de pó (Gill, 

1932). Neste tipo de mistura (mais consistente), a mobilidade das partículas de pó 

diminui e a probabilidade de formar poros e vazios na porcelana aumenta durante o 

método da condensação.  

Além da fração, a distribuição e o tamanho dos poros, também podem influenciar 

nas características ópticas das porcelanas. O espalhamento da luz é fortemente 

dependente do tamanho dos poros, já que o máximo de espalhamento ocorre quando o 

seu tamanho atinge a mesma magnitude do comprimento de onda de incidência (0,4 – 0,7 

µm) (Zhang; Griggs; Benham, 2004). O espalhamento de luz decorrente de 

heterogeneidades (poros, partículas de segundas-fases), associado à natureza química da 
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porcelana que leva a absorção da luz, pode afetar ainda mais a sua translucidez 

(Antonson; Anusavice, 2001).  

Algumas técnicas, como a condensação/vibração (manual ou mecânica) e a 

remoção do excesso de água ou líquido de mistura utilizados no preparo da porcelana, 

podem ser usadas para se reduzir a fração volumétrica de poros nestes materiais. 

Entretanto, o efeito da técnica de vibração na redução de poros parece ser limitado, uma 

vez que a vibração tende a fazer com que a forma e os detalhes anatômicos da 

restauração, feitos pelo técnico, se percam, por causa da movimentação das partículas do 

pó (Evans et al.,1990; Gill, 1932). A maior parte da redução de poros acontece durante a 

sinterização viscosa que, no caso das porcelanas odontológicas, é favorecida pela 

aplicação de vácuo, fazendo com que os poros adquiram um formato esférico e retraiam 

em volume (Cheung; Darvell, 2002).   

 

 

2.6.2 Compósitos cerâmicos (sistema In-Ceram) 

 

 

Nos anos da década de 1990, com o objetivo de criar um material restaurador 

cerâmico, que alcançasse as propriedades mecânicas das próteses metalocerâmicas e a 

adaptação marginal obtida com as coroas em liga de ouro, foi desenvolvido um material 

com alto teor de alumina, infiltrado com vidro (Guerra et al., 2007). A primeira marca 

comercializada foi o Sistema In-Ceram (Vita), que é um sistema indicado para a 

confecção de restaurações de prótese fixa de três elementos com uma infra-estrutura de 

alumina (Al2O3) infiltrada por vidro, inicialmente introduzidas para dentes anteriores 

(Pröbster; Diehl, 1992). Nos anos subseqüentes, também foi lançado no mercado o In-

Ceram Spinell (Vita), com infra-estrutura de espinélio (MgAl 2O4) infiltrado por vidro, 

que diminuiu os valores das propriedades mecânicas, porém apresentando maior 

qualidade óptica (maior translucidez), sendo também indicado para a confecção de coroas 

e próteses fixas para dentes anteriores. Porém, o uso de sistemas totalmente cerâmicos 

para a confecção de próteses parciais fixas pequenas em região posterior só veio ser 

possível com a introdução em 2000, do In-Ceram Zircônia (Vita), em que a adição de 

33% de óxido de zircônio (ZrO2), parcialmente estabilizado por cério, à alumina resultou 

em um compósito com melhores propriedades mecânicas (Guazzato et al., 2002). 
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Para este trabalho, foi utilizado o sistema In-Ceram Alumina, Spinell e Zircônia, 

que serão vistos em mais detalhes na seção seguinte. 

 

 

2.6.2.1 Processamento do Sistema In-Ceram 

 

 

Genericamente, a manipulação do compósito cerâmico In-Ceram (Vita) segue 

uma técnica conhecida como técnica de colagem (slip casting) e envolve basicamente as 

seguintes etapas: i) colagem de uma suspensão cerâmica sobre um troquel refratário, no 

qual a sua porosidade (do troquel) auxilia na condensação da suspensão através da 

absorção de água por capilaridade; ii) sinterização parcial do corpo verde cerâmico à 

temperatura e tempo indicados na Tabela 2.1 (a sinterização é realizada para formar os 

pescoços entre as partículas de alumina, espinélio e/ou zircônia, sem que haja retração do 

corpo); e iii) infiltração de um vidro de silicato de alumínio e lantânio (La2O3-Al 2O3-

B2O3-SiO2). A pré-forma porosa é infiltrada por vidro em um processo único no qual o 

vidro fundido penetra nos poros por ação de capilaridade em alta temperatura. Durante o 

processo de sinterização parcial (etapa ii), a retração é mínima (0,2%), garantindo uma 

boa adaptação marginal ( McLean, 1991; Kelly et al., 1996; Qualtrough; Piddock, 1997; 

Jung et al., 1999; Koutayas, 1999; Craig; Powers, 2004).  

 

 

Tabela 2.1 – Tempo e temperatura de sinterização do corpo verde, da infra-estrutura cerâmica no sistema 
In-Ceram   

In-Ceram Temperatura de sinterização  Tempo  

Alumina Sinterização única 1120 oC 120 min 

Zircônia 
1a Sinterização 1120 oC 

2a Sinterização 1180 oC 

120 min 

60 min 

Spinell 
1a Sinterização 1120 oC 

2a Sinterização 1180 oC 

120 min 

60 min 

 

 

2.6.2.2 Microestrutura dos compósitos do Sistema In-Ceram 
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O compósito obtido após o processamento do In-Ceram Alumina, apresenta cerca 

de 68% de alumina, 27% de vidro e 5% de porosidade (Guazzato et al., 2004a). 

Entretanto, outros autores afirmam que o conteúdo cristalino no material infiltrado chega 

a 85% de alumina (Qualtrough; Piddock, 1997). A microestrutura do material mostra que 

três diferentes tamanhos de partículas de alumina podem ser encontradas: grãos 

alongados grandes, com 10-12 µm de comprimento e 2,5-4 µm de largura; partículas 

facetadas com diâmetro de 1-4 µm; grãos esféricos pequenos com diâmetro menor que 

1 µm (Giordano II et al., 1995; Guazzato et al., 2004a). Para este material, a 

microestrutura parece ser afetada pela forma do espécime. De acordo com Jung et al. 

(1999), a microestrutura do In-Ceram alumina indica certo alinhamento das partículas 

provenientes do processo de obtenção da pré-forma no processo de colagem (slip 

casting), o que pode levar a interferência nas suas propriedades gerais. 

Por ter sido o primeiro entre os compósitos do sistema In-ceram, a alumina 

apresentou comprovadamente melhores propriedades mecânicas quando comparado a 

outros compósitos cerâmicos. No entanto, o compósito de alumina tem problemas de 

transmissão de luz, pois na condição de restaurações sem metal, o In-Ceram Alumina 

apresenta uma característica esverdeada quando submetido a ensaios de trans-iluminação, 

que prejudica o resultado estético da prótese. Para solucionar tal problema, parte do óxido 

de alumínio foi substituída por óxido de magnésio, formando um óxido misto chamado 

de espinélio (MgAl2O4). Este óxido (espinélio) é responsável por promover uma melhor 

qualidade estética na restauração final. A melhor translucidez do In-Ceram Spinell se 

deve a suas características microestruturais e ao seu índice de refração que em 

comparação ao da alumina é mais próximo ao do vidro infiltrado, bem como à 

cristalinidade deste composto, conferindo-lhe propriedades ópticas satisfatórias (Guerra et 

al., 2007; Ahn; Lee, 2008). Porém, esta cerâmica apresenta pior comportamento 

mecânico quando comparada aos outros compósitos cerâmicos de sistema In-Ceram. 

O In-Ceram Spinell, apresenta cerca de 80% de partículas de espinélio, 17 % de 

vidro e de 3% de poros residuais (Jung et al., 1999). Entretanto, outros autores afirmam 

que o conteúdo vítreo no material pode chegar a 20% e 2% de poros residuais (Jung et al., 

1999; Bona et al., 2008). A microestrutura do material mostra que as partículas de 
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espinélio são geometricamente similares as partículas de alumina da técnica prensada 

(dry-pressed), embora as partículas de espinélio sejam maiores (Jung et al., 1999). 

O compósito cerâmico com adição de zircônia é indicado para a confecção de 

próteses parciais fixas de três elementos, na região posterior, sendo atualmente a melhor 

opção para infra-estruturas de próteses metal-free, em substituição ao sistema 

metalocerâmico tradicional para reabilitação das regiões que sofre grande solicitação 

mecânica. Diferentemente dos compósitos com alumina e espinélio, surgiu um material 

desenvolvido pela Vita (In-Ceram Zircônia), que possibilitou a elevação das 

características mecânicas, como tenacidade e resistência à fratura. Em contraposição, as 

infra-estruturas confeccionadas com o compósito cerâmico enriquecido com zircônia 

apresentam baixa qualidade óptica. Essa deficiência óptica faz com que as restaurações 

feitas com o compósito alumina/zircônia tenham um comportamento óptico muito 

semelhante àquele verificado nas metalocerâmicas (Heffernan et al., 2002a; Heffernan et 

al., 2002b; Ersu et al., 2009). 

O compósito cerâmico In-Ceram Zircônia, obtido após o processamento, 

apresenta cerca de 33,8% de alumina, 34% de cristais de zircônia, 23% de vidro e 8% de 

porosidade (Guazzato et al., 2004a). A microestrutura do material mostra que as 

partículas de alumina apresentam-se alongadas e finas com média de 6 µm de 

comprimento e 2 µm de largura, sem alinhamento. As partículas de zircônia são 

observadas em duas formas: partículas grandes facetadas com tamanho médio de 2 µm e 

grãos finos esféricos pequenos com diâmetro menor que 1 µm. Grupos de partículas 

aglomeradas, tanto de zircônia como de alumina também são observados nesse material 

(Guazzato et al., 2004a). A microestrutura do In-Ceram Zircônia, basicamente com três 

fases distintas, pode explicar a baixa qualidade nas propriedades ópticas desse material 

(Heffernan et al., 2002b; Ersu et al., 2009).   

Não se encontraram na literatura, trabalhos que investigaram o comportamento 

óptico dos compósitos de cerâmica infiltrada com vidro, tanto pelo modelo de Kubelka-

Munk como de Beer Lambert. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Este estudo tem como objetivo geral avançar na compreensão dos mecanismos 

envolvidos no comportamento óptico de materiais cerâmicos utilizados para restaurações 

odontológicas, visando obter dados para o desenvolvimento de novas cerâmicas dentárias 

de elevado desempenho óptico por meio do controle microestrutural. Para tanto, são 

analisadas quatro cerâmicas odontológicas, uma porcelana de cobertura (vítrea) e três 

compósitos cerâmicos infiltrados com vidro (alumina/vidro, alumina/zircônia/vidro e 

espinélio/vidro), além de um material compósito de matriz polimérica odontológico 

(resina composta) empregado como substrato resinoso e de um cimento resinoso. 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

1. Determinar a capacidade de mascaramento de cerâmicas dentárias e resina 

composta em função da sua espessura; 

2. Determinar os coeficientes de absorção e espalhamento de compósitos de 

cerâmicas infiltradas por vidro (sistema InCeram) pelos métodos de Kubelka-Munk e 

Beer-Lambert e correlacioná-los com os parâmetros microestruturais; e 

3. Verificar a aplicabilidade dos coeficientes de absorção e espalhamento para a 

previsão da reflectância e transmitância nos sistemas cerâmicos multicamadas 

(compósitos cerâmica/vidro recobertos com porcelana vítrea e cimentadas em resina 

composta).  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 MATERIAIS UTILIZADOS 

 

  

 Os materiais utilizados nesse estudo foram: porcelana vítrea (VM7, Vita 

Zahnfabrik, Bad Säckingen, Alemanha); compósito cerâmico de alumina e vidro (In-

Ceram Alumina, Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Alemanha); compósito cerâmico de 

alumina/zircônia e vidro (In-Ceram Zircônia, Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, 

Alemanha); compósito cerâmico de espinélio e vidro (In-Ceram Spinell, Vita Zahnfabrik, 

Bad Säckingen, Alemanha); compósito resinoso (Esthet X, Dentsply-Caulk, Milford, 

USA); e cimento resinoso (All Cem, FGM, Brasil). Os materiais utilizados no estudo 

apresentaram a cor predominante A2, correspondente à escala de cores Vita (Vita 

Zahnfabrik, Bad Säckingen, Alemanha). As informações referentes aos materiais 

selecionados são apresentadas na Tabela 4.1.  

 

Tabela 4.1 Descrição dos materiais utilizados 

Material Constituintes Técnica de confecção do espécime Fabricante 

Veneer Material 7 
(VM7)  

Pó 
Vibração/condensação da suspensão e 

sinterização do corpo verde 

InCeram ALUMINA 
(IA) 

InCeram ZIRCÔNIA 
(IZ) 

InCeram SPINELL 
(IS) 

Pó cerâmico + 
Vidro 

Sinterização parcial de estrutura 
cerâmica obtida por colagem (slip 
casting) seguida de infiltração do 

vidro 

VITA- 
Zahnfabrik 

 

Esthet X 
(EX) 

Pasta 
Resinosa 

Fotoativação da pasta resinosa 
Dentsply-

Caulk 

AllCem 
(CIM) 

Pasta base + 
Catalisador 

Espatulação das pastas base e 
catalisadora seguida de fotoativação 

FGM 
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4.2 CONFECÇÃO DOS CORPOS DE PROVA 

 

 

4.2.1 Porcelana 

 

 

 Os espécimes verdes (conformados) de porcelana (material VM7) foram 

confeccionados pela técnica de “condensação” em forma de disco utilizando uma matriz 

de carbeto de tungstênio (WC) com dimensões de 14,9 mm de diâmetro e 3,9 mm de 

espessura (Figura 4.1). Essas medidas foram adotadas considerando-se um sobrematerial 

para usinagem e retração linear de cerca de 16% durante a sinterização. O corpo verde foi 

confeccionado misturando-se o pó de porcelana à água destilada em um béquer de vidro. 

Em seguida, verteu-se no interior da matriz de WC a suspensão de porcelana sob 

vibração. O excesso de água do material foi removido com papel absorvente e o excesso 

da pasta foi removido com uma lâmina de vidro. O corpo verde, após ser extraído da 

matriz, foi colocado sobre uma base refratária e inserido no forno Keramat I (Knebel, 

Porto Alegre, Brasil), onde foi realizada a sinterização (Figura 4.2). Três espécimes 

foram sinterizados simultaneamente de acordo com o ciclo indicado pelo fabricante, o 

qual se encontra descrito na Tabela 4.2. 

 

 

   

(a) (b) (c) 

Figura 4.1  – (a) Matriz de WC utilizada para confecção do corpo verde de porcelana VM7; (b) 
preenchimento da cavidade do molde com pasta de porcelana; (c) extração do corpo verde do 
interior da cavidade do molde  
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(b) 

  
(a) (c) 

 Figura 4.2 –  (a) Forno para porcelanas Keramat I; (b) corpo verde posicionado sobre o refratário; (c) 
espécime após ciclo de sinterização da porcelana VM7 

 

 

Tabela 4.2 – Ciclo de sinterização da porcelana VM7 de acordo com a orientação do fabricante 

Etapa Porcelana VM7 

Tempo de secagem 1 (min) 

Tempo de secagem 2 (min) 

Vácuo (mmHg) 

Temperatura inicial (oC) 

Temperatura máxima (oC) 

Temperatura desligamento do vácuo (oC) 

Taxa de aquecimento (oC/min) 

Tempo de resfriamento 1 (min) 

Tempo de resfriamento 2 (min) 

Tempo de resfriamento 3 (min) 

2 

3 

29 

500 

910 

910 

55 

3 

3 

0 
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4.2.2 Compósitos cerâmicos (sistema In-Ceram) 

 

 

 O processo de obtenção dos espécimes de compósitos de cerâmica-vidro (sistema In-

Ceram) envolveu duas etapas: i) sinterização parcial de um corpo verde de alumina (material 

IA), alumina-zircônia (material IZ) ou espinélio (material IS); e ii) posterior infiltração de um 

vidro de baixa temperatura de fusão no arcabouço poroso do material cerâmico. O corpo verde 

foi preparado por meio da técnica de colagem (slip casting) da suspensão (barbotina) cerâmica 

sobre uma base de gesso, responsável pela absorção da água da suspensão. Sobre o gesso foi 

colocada uma matriz de silicone (Elite Double 8, Zhemarck, Rovigo, Itália) com cavidades 

vazadas em forma de disco, preparadas com réplicas metálicas dos espécimes com diâmetro de 

12,5 mm e espessura de 4 mm (Figura 4.3a). 

 O gesso especial Vita In-Ceram Special Plaster (Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, 

Alemanha) foi manipulado na proporção de 20 g de pó de gesso para 4,6 mL de água destilada. 

O gesso foi espatulado e vazado no interior de uma matriz retangular de cera 7 com auxílio de 

vibração mecânica sobre um vibrador para gesso (VH Soft Line, VH Equipamentos, SP, 

Brasil). Após a presa final, a base de gesso foi removida do interior da matriz. 

 No preparo da barbotina da pré-forma cerâmica do In-Ceram Alumina, 

proporcionaram-se 38 g de pó de alumina (Vita In-Ceram Alumina Powder, Vita Zahnfabrik, 

Bad Säckingen, Alemanha) para 5 mL de líquido de mistura (Vita In-Ceram Alumina/Zircônia 

Mixing Liquid, Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Alemanha) e uma gota de aditivo dispersante 

(Vita In-Ceram Alumina Additiv, Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Alemanha). Para a 

barbotina do In-Ceram Zircônia, proporcionaram-se 45 g de pó de alumina/zircônia (Vita In-

Ceram Alumina/Zirconia Powder, Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Alemanha) para 5 mL de 

líquido de mistura (Vita In-Ceram Alumina/Zirconia Mixing Liquid, Vita Zahnfabrik, Bad 

Säckingen, Alemanha) e 4 gotas de aditivo dispersante (Vita In-Ceram Zircônia Additiv, Vita 

Zahnfabrik, Bad Säckingen, Alemanha). Para a barbotina do In-Ceram Spinell 

proporcionaram-se 13,5 g de pó de espinélio (Vita In-Ceram Spinell Powder, Vita Zahnfabrik, 

Bad Säckingen, Alemanha) para 5 mL de líquido de mistura (Vita In-Ceram Classic Spinell 

Mixing Liquid, Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Alemanha). 

 A mistura foi realizada em um béquer de vidro, onde se adicionou o aditivo 

dispersante no líquido (exceto para o pó de espinélio) e cerca de um terço do pó 

cerâmico. A dispersão das partículas do pó cerâmico foi realizada por meio de agitação 

ultra-sônica com o béquer imerso em água e gelo dentro de uma cuba de um aparelho de 
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ultra-som (Vita In-Ceram Ultrasonic II, Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Alemanha), durante 

3 minutos. Em seguida, adicionaram-se mais um terço do pó cerâmico na suspensão e 

deixou-se a suspensão durante 3 minutos sob vibração, para depois ser adicionado o restante 

do pó, deixando-se a suspensão no ultra-som por 7 minutos (Figura 4.3b). O gelo foi 

adicionado para a manutenção da temperatura em zero grau, para evitar alterações reológicas 

da suspensão. 

 A aplicação das barbotinas resultantes foi feita com auxílio de um pincel fino no 0 no 

interior das cavidades do molde de silicone colocado sobre a base de gesso (Figura 4.3c). 

Após a absorção da água da suspensão pelo gesso, o corpo verde foi removido do molde. 

Utilizou-se o forno próprio do sistema (Inceramat III, Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, 

Alemanha) para a sinterização do corpo verde (Figura 4.3d). Os ciclos de sinterização 

empregados para os três materiais estão descritos na Tabela 4.3. A sinterização foi realizada a 

baixa temperatura (Alumina a 1120 oC; Zircônia e Espinélio a 1180 oC) para se obter corpos 

porosos enrijecidos por ligações (“pescoços”) entre as partículas e com mínima retração. 

 

(a) (b) (c) 

  

 

 
(d) (e) (f) 

Figura 4.3 – Etapas de preparação dos espécimes de compósitos cerâmicos infiltrados com vidro do sistema 
In-Ceram: (a) molde de silicone com as cavidades vazadas apoiado sobre base de gesso; (b) 
mistura da barbotina em um aparelho de ultra-som a 0 oC; (c) preenchimento do molde de 
silicone com a barbotina; (d) pré-forma sinterizada pronta para a infiltração do vidro; (e) 
forno para sinterização parcial da barbotina e infiltração do vidro e (f) disco depois do ciclo 
de infiltração e finalizado após a remoção dos excessos 
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Para a etapa de infiltração, a mistura de pó de vidro (In-Ceram Alumina, Zircônia 

ou Spinell Glass Powder, Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Alemanha) e água destilada 

foi aplicada com pincel fino no 0 na face superior dos arcabouços parcialmente 

sinterizados, deixando-se a face lateral e inferior como “respiro” para a saída de ar, 

permitindo a infiltração do vidro na cerâmica por forças capilares. A forma adotada para 

a aplicação do vidro sobre o arcabouço seguiu as recomendações de Gonzaga (2007). Os 

corpos-de-prova foram então colocados sobre uma folha de Pt-Au (95% - 5%) e levados 

ao forno para a realização do ciclo de infiltração espontânea do vidro (Figura 4.3e).  

Após a infiltração do vidro, realizou-se a remoção dos excessos com o auxílio de 

pedras abrasivas (pedra Misi) montadas em um motor elétrico (Motor Torre, EDG, São 

Paulo, SP, Brasil) (Figura 4.3f). Ao final desse processo, os espécimes foram analisados 

sobre o foco de um iluminador (lâmpada dicróica), pela transmissão da luz no seu 

interior, para a visualização de possíveis defeitos macroscópicos de sinterização e 

infiltração do vidro. Quando foi visualizado algum defeito, o espécime foi descartado 

(Figura 4.4).  

 

Tabela 4.3 –  Ciclos térmicos recomendados pelo fabricante para as etapas de sinterização do arcabouço de 
cerâmica (alumina, alumina/zircônia e espinélio) e de infiltração dos vidros no sistema In-
Ceram 

In-Ceram Etapa 
Tempo para 

T1 (min) 
T1 

(oC) 
Va* 

(oC/min) 
T2 
(oC) 

Tempo em T2 
(min) 

Sinterização 360 120 8,3 1120 120 
Alumina 

Infiltração - 200 30,3 1110 30 

1a 
Sinterização 

360 120 8,3 1120 120 

2a 
Sinterização 

- 120 17,6 1180 60 Zircônia 

Infiltração - 200 18,8 1140 50 

1a 
Sinterização 

360 120 8,3 1120 120 

2a 
Sinterização 

- 120 17,6 1180 60 Spinell 

Infiltração - 200 18,8 1140 50 

* Va – taxa de aquecimento entre as temperaturas T1 e T2 
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(b) 

 
(c) 

 

 

(a) 

(d) 

Figura 4.4 – Qualidade de sinterização e de infiltração do vidro no sistema In-Ceram por transmissão da 
luz: (a) espécime sobre o iluminador com lâmpada dicróica; (b) aspecto do espécime de In-
Ceram Alumina sob a condição de luz refletida; (c) aspecto do espécime de In-Ceram 
Alumina sob a condição de luz transmitida – nota-se o defeito de infiltração do vidro na 
região central do espécime (setas); (d) aspecto do espécime de In-Ceram Alumina sob a 
condição de luz transmitida com boa qualidade de infiltração do vidro      

 

 

 

4.2.3 Compósito resinoso e cimento resinoso  

 

 

Para a confecção dos espécimes de compósito polimérico (material EX) foi 

utilizada uma matriz de aço bipartida em forma de disco com 12,5 mm de diâmetro nas 

espessuras de 3,0, 2,0, 1,5 e 1,0 mm de espessura (Figura 4.5a). A pasta resultante do 

compósito resinoso EsthetX A2 (Dentsply-Caulk, Milford, USA) foi inserida na matriz de 
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aço em pequenos incrementos sobre uma placa de vidro polida com o auxílio de uma 

espátula de inserção no 1 (Duflex) (Figura 4.5b). Após o preenchimento total da matriz 

com o material resinoso, foi pressionada com uma lamínula de vidro a superfície do 

espécime, sobre a qual, foi realizada a fotoativação durante 60 s com aparelho de 

fotoativação LED de alta energia (Radii Cal, SDI Limited, Bayswater, Victoria, 

Austrália) (Figura 4.5 c,d). A distância de fotoativação foi mantida em 10 mm com um 

calibrador de poliacetal (Figura 4.5e). Após a fotoativação completa do compósito, o 

espécime foi desincluido da matriz e os excessos de material ao redor do disco foram 

removidos com uma pedra abrasiva cilíndrica (pedra Misi) montada em motor elétrico 

(Motor Torre, EDG, São Paulo, SP, Brasil) (Figura 4.5f).  

De forma semelhante aos espécimes de compósito resinoso, os espécimes de 

cimento resinoso (material CIM) AllCem (cimento resinoso de cura dual) (FGM, Brasil) 

foram confeccionados a partir da manipulação de duas pastas. Uma pasta base e outra 

pasta catalisadora foram inicialmente dosadas sobre um bloco de papel para espatulação 

em comprimentos iguais na proporção 1:1. Com uma espátula as pastas foram misturadas 

por 10 s e a pasta homogênea resultante foi inserida na matriz de aço bipartida, como 

visto anteriormente para o compósito resinoso (Figura 4.5 g,h). O cimento foi fotoativado 

por 60 s e a remoção do espécime da matriz ocorreu após 10 min do final da 

manipulação, em decorrência da sua polimerização química final. Na confecção dos 

espécimes do cimento resinoso, foi utilizada somente a matriz com espessura de 3 mm. 
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(a) (b) (c) 

   
(d) (e) (f) 

  
(g) (h) 

Figura 4.5 – Etapas de preparação dos espécimes de compósito resinoso: (a) matriz de aço bipartida; (b) 
inserção da pasta de resina no interior da matriz; (c) lamínula posicionada sobre o material; (d) 
aparelho fotoativador LED e padronização da distância de fotoativação (calibrador); (e) 
fotoativação do compósito resinoso; (f) desinclusão do espécime da matriz; (g) dosagem das 
pastas base e catalisadora em comprimentos iguais para a manipulação do cimento resinoso; 
(h) aspecto final da mistura apresenta-se como uma pasta lisa e homogênea  
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4.2.4 Usinagem e polimento 

 

 

Os corpos-de-prova confeccionados de materiais cerâmicos (porcelana VM7 e 

compósitos IA, IZ e IS) foram usinados em uma retificadora plana (MSG-600, Mitutoyo, 

São Paulo, SP, Brasil) com rebolos diamantados (Winter), seguindo as recomendações 

descritas na norma ASTM C 1161 (2002), até uma espessura de aproximadamente 3,6 

mm. A usinagem foi realizada em três etapas: a primeira com rebolo grosso (K-plus 1313 

nyb; 5540533/01; D151075, Winter) e avanço vertical de 0,020 mm por passe; a segunda 

com rebolo médio (K-plus 1313 nyb; 5540464/01; D46075, Winter) e avanço vertical de 

0,010 mm por passe; e a terceira com rebolo fino (K-plus 888 nyb; 5540534/01; D15c 

C75, Winter) e avanço vertical de 0,002 mm por passe, sendo que o desbaste mínimo em 

cada rebolo foi de 0,060 mm por face. As laterais dos discos foram usinadas. Esses 

cuidados foram tomados para minimizar os defeitos superficiais e manter uma espessura 

homogênea do material em toda a extensão dada pelas superfícies planas e paralelas. 

Após a usinagem, as duas superfícies planas dos espécimes foram polidas em uma 

politriz semi-automática (Ecomet 4, Buehler, Lake Buff, IL, USA) com a seqüência de 

polimento indicada na Tabela 4.4. Para a medição das propriedades ópticas em função da 

espessura, os mesmos espécimes foram desbastados e polidos sucessivamente nas 

espessuras aproximadas (nominais) de 2,0, 1,5, 1,0 e 0,5 mm. O desgaste e o polimento 

foram realizados de forma alternada em cada face. A seqüência de preparação dos 

espécimes com superfícies polidas dos materiais poliméricos (resina composta EX e 

cimento CIM) foi similar, mas a etapa de desgaste foi realizada na politriz utilizando lixa 

de grana 600. No caso dos espécimes de CIM as espessuras foram conseguidas de forma 

semelhante aos materiais cerâmicos, com o desbaste e polimento sucessivo até as 

espessuras nominais. Para o material EX não foi realizada a etapa de desbaste sucessivo, 

pois os espécimes foram confeccionados em espessura próxima a espessura de ensaio. 

As superfícies polidas de todos os espécimes foram inspecionadas por 

microscopia óptica e a qualidade do polimento foi analisada com um rugosímetro 

(Surftest 301, Mitutoyo, Japão) com um filtro (cutoff) de 0,8 mm e 5 mm de comprimento 

de avaliação. Foram mensuradas a rugosidade média aritmética (Ra) e a rugosidade 

máxima (Ry). Para cada superfície analisada, ao menos três medições de Ra e Ry foram 

computadas. A rugosidade foi realizada objetivando manter a qualidade da superfície 

após o afinamento do espécime. 
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Tabela 4.4 – Etapas seqüenciais de polimento dos espécimes 

Material Etapa Pano de 
polimento 

Suspensão 
de 

diamante 
(µµµµm)2 

Rotação 
do 

polimento 
(rpm) 

Carga 
(lbs) 

Tempo 
(min) 

Sentido de 
rotação do 
polimento 

 

1 
Diamantado 

15 µm1 --- 120 15 
Até a 

espessura 
Contra 

2 Ultra Pad1 15 130 30 10 Contra/Favor 

3 Chemomet1 15 120 30 30 Contra/Favor 

Cerâmico
s 

4 
Texmet 

Perforad1 6 120 30 10 Contra/Favor 

 1 Lixa 600 --- 120 15 2 Contra 

 2 Lixa 1200 --- 120 15 
Até a 

espessura 
Contra 

Polímero
s 

3 Chemomet1 15 130 30 30 Contra/Favor 

 4 
Texmet 

Perforad1 6 120 30 10 Contra/Favor 

 5 Feltro1 0,25 250 30 5 Contra 

1 Buehler, Lake Buff, IL, USA 

2 Extec, Extec Corp., Enfield, CT, USA 

 

 

A Tabela 4.5 apresenta os valores de espessura e faixa de rugosidade dos 

espécimes preparados de cada material. 
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Tabela 4.5 – Valores médios de espessura (mm) e de rugosidade média aritmética – Ra (µm) (valores entre 
parênteses) e os respectivos desvios-padrão para os materiais estudados  

Espessura Nominal 
Material 

0,5 mm 1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm 

IA 
0,55±0,03 

(0,05±0,00) 
1,05±0,04 

(0,05±0,00) 
1,55±0,02 

(0,05±0,01) 
2,15±0,02 

(0,05±0,00) 

IZ 
0,53±0,06 

(0,05±0,00) 
1,11±0,02 

(0,05±0,00) 
1,54±0,03 

(0,05±0,01) 
2,12±0,00 

(0,06±0,01) 

IS 
0,50±0,03 

(0,05±0,00) 
0,96±0,03 

(0,05±0,00) 
1,50±0,07 

(0,05±0,00) 
2,17±0,02 

(0,05±0,01) 

VM7 
0,51±0,02 

(0,05±0,00) 
1,04±0,02 

(0,05±0,00) 
1,50±0,03 

(0,05±0,00) 
1,97±0,04 

(0,05±0,01) 

EX 
0,70±0,06 

(0,06±0,01) 
1,04±0,03 

(0,05±0,01) 
1,80±0,05 

(0,05±0,00) 
2,21±0,04 

(0,06±0,01) 

CIM 
0,55±0,03 

(0,07±0,02) 
1,02±0,02 

(0,06±0,01) 
1,54±0,03 

(0,06±0,01) 
2,05±0,04 

(0,07±0,01) 

 

4.2.5 Confecção dos espécimes dos sistemas cerâmicos restauradores 

 

 

 Foram confeccionados, para o sistema restaurador In-Ceram, espécimes em forma 

de disco em duas camadas (bilayers) de 0,5 e 1,0 mm de cada camada, simulando uma 

restauração cerâmica (Figura 4.6) com espessura final de 1,0 e 2,0 mm, respectivamente. 

A primeira camada foi preparada com os compósitos cerâmicos do sistema In-Ceram 

(Alumina, Zircônia e Spinell), como descrito no item 4.2.2; essa camada foi denominada 

de infra-estrutura. A segunda camada foi feita de porcelana VM7 e chamada de 

recobrimento (Figura 4.6b). Sobre a superfície lateral da infra-estrutura foi adaptada uma 

matriz de silicone e no seu interior foi vertida a suspensão de porcelana VM7 em contato 

com a superfície polida da infra-estrutura. O excesso de água do material foi removido 

com papel absorvente e o excesso da pasta foi removido com uma lâmina de vidro. A 

infra-estrutura cerâmica e o corpo verde de porcelana, após serem extraídos da matriz, 

foram colocados sobre uma base refratária e inseridos no forno Keramat I (Knebel, Porto 

Alegre, Brasil), onde foi realizada a sinterização da porcelana VM7 de acordo com a 

Tabela 4.2. Após o ciclo de sinterização do recobrimento, os corpos-de-prova de bilayers 

foram usinados e polidos até a espessura final (Figura 4.7a). O objetivo do acabamento 

foi obter espessuras semelhantes para o material de infra-estrutura e de recobrimento. 

 Depois de submetidas à avaliação do seu comportamento óptico, as bilayers com 

espessura final de 1,0 mm foram cimentadas com cimento resinoso sobre um substrato 
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resinoso (EsthetX A2, Dentsply-Caulk, Milford, USA) com espessura de 0,5 mm, 

simulando uma situação clínica da restauração cimentada (Figura 4.6 c,d). Para a 

cimentação, os espécimes receberam na superfície polida o jateamento com óxido de 

alumínio e a aplicação e fotopolimerização de uma fina camada do adesivo Single Bond 

II (3M-ESPE, SP, Brasil). O corpo-de-prova cimentado, que apresentou espessura final 

de aproximadamente 1,5 mm (infraestrutura 0,5 mm + recobrimento 0,5 mm + substrato 

0,5 mm), foi submetido à avaliação das propriedades ópticas (Figura 4.7b)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Porcelana de recobrimento 1 mm  Cerâmica de infraestrutura 1 mm  Cimento resinoso  Substrato resinoso 0,5 mm 

Figura 4.6 – Esquema ilustrativo da confecção dos espécimes dos sistemas cerâmicos restauradores: (a) 
quatro camadas que compõe a restauração final; (b) bilayer cerâmica com 0,5 mm de infra-
estrutura mais 0,5 mm de recobrimento; (c) película de cimento resinoso entre a bilayer e a 
camada do substrato (0,5 mm); (c) configuração final do espécime após cimentação do 
substrato 

 

 

(a) (b) 

Figura 4.7 – Micrografias ópticas mostrando detalhes da seção transversal de: (a) bilayer de compósito de 
espinélio (IS) e porcelana VM7; e (b) restauração cerâmica cimentada, onde se nota a presença 
dos três materiais da restauração e a linha de cimentação (setas). Em (b) a espessura da camada 
do compósito é de cerca  de 0,5 mm 

 

(b) (a) (c) (d) 

Porcelana VM7 

Compósito In-Ceram 

Resina composta EX 

Porcelana VM7 

Compósito IS 
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 A Tabela 4.6 apresenta a espessura de cada camada das bilayers e das 

restaurações cimentadas preparadas com os três sistemas de In-Ceram (IA, IZ e IS). 

 

 

Tabela 4.6 – Valores médios e os respectivos desvios-padrão da espessura dos espécimes de compósito 
confeccionados em duas camadas com espessura nominal de 1 mm (a) e 2 mm (b) e da 
restauração cimentada com espessura nominal de 1,5 mm (valor entre parênteses), bem como 
os valores médios da espessura de cada camada que compõe os sistemas restauradores 
cerâmicos  

 

Espessura  
total 

 
(mm) 

Espessura da 
infraestrutura de 

compósito 
cerâmico 

(mm) 

Espessura da 
porcelana de 

recobrimento – 
VM7  
(mm) 

Espessura do 
substrato  
resinoso – 
EX+CIM * 

(mm) 

IA 
a 1,09±0,12 
b 1,96±0,13 
(1,67±0,08) 

a 0,55±0,03 
b 1,01±0,05 

a 0,54±0,12 
b 0,95±0,10 

0,59±0,08 

IZ 
a 1,05±0,05 
b 1,92±0,01 
(1,64±0,06) 

a 0,53±0,06 
b 0,98±0,05 

 

a 0,52±0,03 
b 0,94±0,05 

 

0,59±0,12 

IS 
a 1,09±0,07 
b 2,04±0,04 
(1,68±0,06) 

a 0,50±0,03 
b 1,05±0,07 

a 0,60±0,08  
b 0,98±0,05 

0,58±0,07 

* A espessura do substrato foi considerada como a soma das espessuras da resina e do cimento   
 

 

 

4.3 DETERMINAÇÃO DAS PROPRIEDADES ÓPTICAS  

  

 

Os ensaios para avaliação do comportamento óptico dos materiais confeccionados 

foram realizados em dois espectrofotômetros que operam na faixa de comprimento de 

onda (λ) da luz visível (400 a 700 nm). 

 

 

4.3.1 Espectrofotômetro de reflexão (colorímetro) 

 

 

 O espectrofotômetro Color Guide (BYK Gardner, USA) (CG) foi utilizado para 

medição da curva espectral de reflectância difusa (para determinação da razão de 
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contraste, RC) e dos parâmetros de cor L*, a* e b* (para determinação da diferença entre 

cores, ∆E). No seu modelo óptico, o espectrofotômetro CG utiliza como fonte de energia 

um diodo emissor de luz (LED) e apresenta um sistema de iluminação difusa com 

geometria de medição de d/8o com uma esfera integradora acoplada. A medição foi 

realizada no modo de reflectância difusa na faixa de λ entre 400 e 700 nm com passo de 

10 nm. Para os ensaios de medição da reflectância, fixaram-se os parâmetros de cálculo 

de cor no espectrofotômetro CG em iluminante CIE D65 (luz do dia – 6500 K) e função 

observador de 2o (Figura 4.8 a). 

 O ensaio de reflectância foi realizado em cada espécime utilizando-se um cartão 

padrão para ensaios com dois fundos diferentes, preto e branco (AG-5330, BYK Gardner, 

USA) (Figura 4.8 b). Para minimizar o efeito da reflexão na superfície em contato com o 

fundo, foi utilizada como substância acoplante, colocada entre o espécime e o cartão 

padrão, o 1,2,3-propanotriol ou glicerol (C3H8O3) com índice de refração (n) de 1,48, 

valor próximo dos materiais investigados (Figura 4.9 a,b). Sobre o espécime foi 

estabilizado o equipamento e adaptada a base da esfera integradora (Figura 4.9 c,d). Os 

resultados obtidos no ensaio foram os valores de reflectância difusa a cada 10 nm, entre 

400 e 700 nm, e os parâmetros de cor L*, a* e b* para cada espécime, nos fundos preto e 

branco.   

 

 

   

 

 
(a) (b) 

Figura 4.8 – Espectrofotômetro Color Guide (BYK Gardner, USA) (a) e cartão padrão AG-5330 com 
fundos preto e branco (b) 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

 Figura 4.9 – Imagens mostrando o efeito do uso (a) ou não (b) de substância acoplante entre o espécime e o 
cartão, onde se nota a diferença de contraste do fundo, e imagens dos espécimes posicionados 
sobre o fundo preto (c) e fundo branco (d) para o ensaio no espectrofotômetro CG  

 

 

 

4.3.2 Espectrofotômetro de duplo feixe   

 

 

 O espectrofotômetro de duplo feixe UV-Visível (U-3000/3300, Hitachi, Japan) 

(U3), acoplado com uma esfera integradora de 150 mm recoberta internamente com 

sulfato de bário (130-0635, Hitachi, Japan), foi utilizado nos modos de transmissão e 

reflexão (Figura 4.10a) e os resultados foram empregados para as determinações dos 

coeficientes de espalhamento e absorção. No modelo óptico do espectrofotômetro U3, um 

feixe de luz proveniente de uma fonte é automaticamente guiado por espelhos e 

monocromadores até a luz interagir com material e os dados provenientes dessa interação 

são computados em função do comprimento de onda (λ) em fração de transmissão ou de 

reflexão. Para obtenção desses dados, foram utilizadas como fonte de iluminação uma 

lâmpada de deutério (D2) na faixa de λ de 300 a 380 nm e uma lâmpada de tungstênio 

(WI) na faixa de λ de 380 a 800 nm. Os parâmetros utilizados de ensaio, tanto de 
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transmitância como de reflectância, foram de 300 nm/min de velocidade de varredura, 

passo de leitura de 1 nm e largura da fenda (slit) de 0,2 nm. 

Nos ensaios de medição da transmitância, o espécime foi posicionado em uma das 

entradas da esfera integradora, de forma perpendicular à incidência de um dos feixes, 

enquanto a outra entrada da esfera ficou aberta para a incidência do feixe de referência 

(Figura 4.10b). O espectrofotômetro U3 possibilita a medição tanto da transmitância total 

(Tt) quanto da transmitância difusa (Td), que é a transmitância sem a parcela da 

transmissão direta. No modo de transmitância total, o vão circular na esfera integradora 

entre as duas entradas foi fechado (Figura 4.10c) com um anteparo refletor recoberto com 

sulfato de bário (imagem da esquerda na Figura 4.10d), o que possibilitou coletar toda a 

energia que passou pelo espécime, enquanto no modo de transmitância difusa, foi 

colocada uma caixa preta ou trap de luz (imagem da direita na Figura 4.10d) para 

capturar a luz transmitida diretamente, ou seja, que sofreu pouco ou nenhum desvio da 

trajetória de incidência.  

 

(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 4.10 – Espectrofotômetro de duplo feixe UV-Visível (U-3000/3300, Hitachi) (a); entrada da esfera 
integradora, com adesivo preto-opaco para fixação do espécime para o ensaio de 
transmitância, com vão circular aberto (b) e fechado (c); anteparo recoberto com sulfato de 
bário (esquerda) e dispositivo preto ou trap de luz (direita), utilizados para o fechamento do 
vão da esfera integradora (d) 
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 Nos ensaios de medição da reflectância, o espécime foi colocado em um dos vãos 

da parte posterior da esfera integradora. Nos ensaios de transmitância, estes vãos ficaram 

fechados com anteparos refletores (Figura 4.11a). Para o posicionamento do espécime 

centralizado com o feixe incidente, foram preparados porta-amostras com fundos colados 

de parte de cartão padrão preto ou branco (AG-5330) (Figura 4.11b), que mantiveram o 

espécime em posição durante todo o ensaio (Figura 4.11c). Para a realização do ensaio, 

uma gota da substância do acoplante (glicerol) foi dispensada na superfície do cartão 

sobre a qual foi posicionado o espécime com uma leve pressão para que as bolhas e o 

excesso de substância acoplante fossem retiradas, mantendo assim um bom contato entre 

o material e o cartão padrão. Os ensaios foram realizados com um dos vãos da parte 

posterior da esfera integradora fechado com o anteparo branco refletor, medindo-se assim 

a reflectância total, que contempla tanto os componentes de reflectância especular como 

difusa. Inicialmente foram obtidos os dados de reflectância sobre o fundo branco (Rsw) e 

depois a reflectância sobre o fundo preto (Rsb). 

 

  
(a) (b) 

 
(c) 

Figura 4.11 – Parte posterior da esfera integradora do espectrofotômetro U3 sem amostra (a), porta-
amostras com fundo preto (esquerda) e fundo branco (direita) (b) e espécime posicionado na 
parte posterior da esfera integradora para o ensaio de reflectância (c)  
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 Nos ensaios de transmitância total e difusa e reflectância total no 

espectrofotômetro U3 foram obtidos dados na faixa de comprimento de onda de 300 e 

800 nm, com passo de 1 nm. Também foram obtidas dez medidas de reflectância total de 

diferentes posições das partes preta e branca do cartão padrão (AG-5330). Em cada 

condição de ensaio de medição das propriedades ópticas (transmitância e/ou reflectância), 

nos dois espectrofotômetros, foram utilizados dez espécimes diferentes de cada material.  

 

 

4.3.3 Determinação dos coeficientes de absorção e espalhamento  

 

 

O coeficiente de absorção aparente, α, da equação de Beer-Lambert foi 

determinado por meio da regressão linear do logaritmo do valor medido de transmitância 

total (Tt) em função das quatro diferentes espessuras por meio de: 

 

( )XTTt α−= exp0         (4.1) 

 

onde, X é a espessura e T0 é o valor da transmitância extrapolada para a espessura zero. A 

forma da Equação 4.1 é similar às Equações 2.1, 2.20 e 2.21.  

 Os coeficientes de espalhamento, S, e de absorção, K, do modelo de Kubelka-

Munk foram determinados a partir dos resultados de reflectância dos materiais medidos 

sobre os diferentes fundos (branco e preto). A seqüência de cálculos envolveu: 

i) Correção dos valores de reflectância medidos (Rmed) por meio da Equação 

2.10 de Duntley e Saunderson, considerando os valores de reflectância 

especular externa, r1, dada pela Equação 2.11 de Fresnel e de reflectância 

difusa interna, r2, dada pela Equação 2.12 (e 2.13) de Judd; 

ii)  Determinação do parâmetro a por meio de: 

 

***

*************

2
1

sbwswb

swbsbswwbsbwsbbsbwswbwsw

RRRR

RRRRRRRRRRRRRRRR
a

−
++−−−+−=  (4.2) 

 

onde, os subscritos sw e sb indicam a reflectância da amostra com fundo 

branco e preto, respectivamente, os subscritos w e b indicam a reflectância do 
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fundo branco e preto, respectivamente, e o sobrescrito * indica valor de 

reflectância corrigido; 

iii)  Determinação do parâmetro b por meio da Equação 2.7; 

iv) Determinação do coeficiente de espalhamento, S, por meio de: 

 










−
−−+= −

**

****
1 1

coth
1

sww

wswsww

bRbR

RRaRaR

bX
S      (4.3) 

 

onde, X é a espessura do espécime e os subscritos e o sobrescrito na 

reflectância tem os mesmos significados da Equação 4.2; 

v) Determinação do coeficiente de absorção, K, por meio da Equação 2.6. 

 

As Equações 4.2 e 4.3 correspondem às expressões corrigidas das Equações 2.8 e 

2.9, respectivamente (Taira et al., 1999; Miyagawa et al., 1981). Diferente de Taira et al. 

(1999), neste trabalho utilizou-se o valor corrigido (pela Equação 2.10) da reflectância do 

fundo branco nestas equações, como realizado por Thomas e Doremus (1976). Isto foi 

necessário porque, em alguns casos, o valor corrigido da reflectância da amostra medida 

com fundo branco foi maior do que o valor da reflectância do fundo branco (sem 

correção), o que resulta em valor do parâmetro a menor que 1 e impossibilita a 

determinação do parâmetro b (Equação 2.7). A reflectância do fundo preto não foi 

corrigida, pois o cálculo da correção (Equação 2.10) resulta em valores negativos. 

Foram realizadas medições das reflectâncias dos fundos branco e preto com e sem 

aplicação de camada do acoplante (glicerol) empregado nas medições da reflectância das 

amostras (Figura 4.12). Observou-se que a presença do acoplante não causou efeito 

significativo nas curvas de reflectância do fundo branco (Figura 4.12a), mas se 

observaram valores de reflectância menores no fundo preto com o acoplante, 

principalmente em comprimentos de onda maiores (Figura 4.12b). Assim, optou-se em 

utilizar as curvas de reflectância dos fundos branco e preto medidas com o acoplante nos 

cálculos para a determinação dos coeficientes K e S.  
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(b) 

Figura 4.12 – Curvas de reflectância dos fundos branco (a) e preto (b) com e sem aplicação de um filme de 
acoplante (glicerol). Em (b), a faixa vermelha corresponde a barras de erro (± um desvio-
padrão) dos valores de reflectância do fundo preto com acoplante. Nas demais curvas em (a) 
e (b), as barras de erro foram menores do que a espessura das linhas (n=10) 
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4.4 ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL DOS MATERIAIS 

 

 

As características microestruturais (natureza, fração e distribuição de tamanhos 

das partículas cristalinas e dos poros) foram analisadas e medidas ao longo do caminho 

óptico do feixe luminoso, isto é, na seção transversal dos espécimes.  

 

 

4.4.1 Microscopia e espectroscopia por dispersão de energia  

  

 

As análises foram feitas nas seções transversais dos espécimes de compósitos 

cerâmicos, porcelana, compósito resinoso, cimento resinoso, nas restaurações bilayers e 

nos conjuntos cimentados sobre o substrato resinoso.  Para tanto, os espécimes foram 

embutidos em baquelite na embutidora automática Buehler 3000 (Buehler Ltd., Illinois, 

USA) e foram fatiados até o centro do espécime com disco de diamante na cortadeira 

automática Isomet 1000 Precision Saw (Buehler Ltd., Illinois, USA). As seções 

transversais embutidas dos espécimes foram polidas de acordo com a Tabela 4.3. Para a 

porcelana VM7, houve a necessidade de revelar a microestrutura com um ataque químico 

com ácido fluorídrico HF 2% por 75 s. Para os compósitos cerâmicos (In-Ceram), o 

compósito resinoso (EX) e o cimento resinoso (AC) não foram necessários realizar 

nenhum condicionamento na superfície para visualização das suas fases. Os espécimes 

foram analisados no microscópio óptico, MO (DMRXE, Leica, Alemanha) e no 

microscópio eletrônico de varredura ambiental modelo Quanta 600 FEG (FEI Company, 

Holanda) (MEV-FEG). A análise química de micro-constituintes foi realizada com um 

espectrômetro por dispersão de energia, EDS, acoplado ao MEV-FEG. A análise de EDS 

foi feita com baixos aumentos para a análise química geral dos materiais e com grandes 

aumentos para a análise das fases individuais. Foram realizadas, tanto nos materiais 

individuais como nas regiões das interfaces das bilayers, entre a infra-estrutura de 

compósitos In-Ceram e a porcelana de recobrimento, as análises de mapeamento químico 

para verificar a distribuição dos elementos químicos constituintes do material e a possível 

inter-difusão desses elementos na interface.  
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 O tamanho e a fração volumétrica de poros foram aferidos para todos os materiais 

através de dez imagens obtidas no MO de regiões aleatórias na seção transversal e na 

superfície polida. Para a determinação do tamanho e da fração volumétrica das segundas 

fases (conteúdo cristalino) dos compósitos cerâmicos (In-Ceram), foram obtidas 5 

imagens no MEV-FEG de diferentes espécimes da seção transversal. Inicialmente os 

poros ou partículas de segunda fase foram delimitados manualmente em um programa 

para tratamento de imagens (Adobe Photoshop CS3, Adobe, USA). Em seguida as 

imagens replicadas foram levadas a um programa de análise de imagens (QWin, Leica, 

Alemanha) para a quantificação da fração volumétrica, tamanho e distribuição dos micro-

constituintes (poros e partículas de segunda fase); no ensaio foi determinada a fração em 

área, que pode ser assumida como a fração em volume no caso de materiais isotrópicos 

(ASTM E 1245-95). Esta análise não foi realizada para a porcelana VM7, pois esta não 

apresentou partículas de segunda fase. Para os polímeros, as partículas de carga também 

não foram quantificadas. 

 A partir das imagens obtidas no MEV-FEG, foram determinados os valores do 

intercepto linear médio e no livre caminho médio da luz. A quantidade de interceptos 

(mudanças de meio), no interior de cada compósito cerâmico, foi mapeada através de 10 

linhas desenhadas de forma eqüidistantes, correspondentes ao trajeto da luz, a cada 

mudança de meio, foi tabulado um intercepto. A partir dessa quantificação, pode-se 

calcular o livre caminho médio percorrido pela luz no interior do compósito cerâmico. 

 

 

4.4.2 Difratometria de raios X e espectroscopia por fluorescência de raios X 

 

 

 A análise de difração de raios X (DRX) foi realizada em um difratômetro (Rigaku 

Rint 2000, Japão) utilizando radiação Kα do cobre com velocidade de varredura de 1 

grau de 2θ/min. As análises foram realizadas para os materiais cerâmicos, tanto nos pós 

de partida como nos materiais depois de sinterizados e infiltrados. Nos materiais 

poliméricos, a análise de DRX foi feita somente nas partículas de carga inorgânica. Para 

isso, tanto o compósito quanto o cimento foram inicialmente submetidos a uma 

dissolução da fase orgânica em clorofórmio sob agitação manual. Após a filtração da 

suspensão sob vácuo (MF-Milipore, Milipore Corp, Billerica, USA), o pó foi lavado em 

água destilada e seco em estufa a 80 oC. As partículas de carga dos materiais resinosos, 
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sem a matriz polimérica, foram desaglomeradas com gral e pistilo cerâmico e submetidas 

à análise de DRX (Figura 4.13). Após a dissolução de 2,50 g de compósito resinoso em 

50 mL de clorofórmio, a massa residual de partículas de carga analisada foi de 1,78 g 

(fração em massa de 71% de carga inorgânica). Para o cimento resinoso, a dissolução de 

2,02 g de material gerou para análise uma massa residual de partículas de 1,40 g (69% em 

massa).   

 

  
(a) (b) 

 
(c) 

4.13 – Imagens das etapas para obtenção da carga inorgânica dos materiais resinosos por dissolução 
química com clorofórmio: (a) béquer de vidro com o material diluído por agitação manual; (b) 
filtração das partículas de carga com sistema Milipore; (c) desaglomeração do pó residual    

 

 

 A análise química semi-quantitativa dos materiais de partida utilizados para a 

confecção dos espécimes foi realizada por espectroscopia por fluorescência de raios X 

(Shimadzu XRF1500, Japão). Nesse método, elementos leves, com número atômico 

menor que o do oxigênio, como o boro, não são detectados na análise. Para a análise 

foram utilizadas pastilhas com 1 g do material estudado + 0,25 g de cera. 
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4.5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

A análise dos resultados dos ensaios foi feita por meio de análise de variância 

(ANOVA) e a comparação das médias pelo teste de Tukey com nível global de 

significância de 5%.  
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5 RESULTADOS 

 

 

 Na primeira parte deste capítulo são apresentados os resultados referentes à 

caracterização microestrutural dos seis materiais investigados, envolvendo microscopia 

óptica e eletrônica de varredura, microanálise química por espectroscopia por dispersão 

de energia (EDS), análise por difração de Raios X (DRX), fração volumétrica de poros e 

de partículas de segunda fase e análise química por espectroscopia de fluorescência de 

Raios X (FRX). Na segunda parte do capítulo, são apresentados os resultados dos ensaios 

de determinação das propriedades ópticas dos materiais cerâmicos. A partir deste 

capítulo, a porcelana VM7 será chamada de VM7, os compósitos cerâmicos In-Ceram 

Alumina, In-Ceram Zircônia e In-Ceram Spinell serão respectivamente, IA, IZ e IS, os 

polímeros Esthet X e o cimento resinoso AllCem serão designados respectivamente por 

EX e CIM. 

 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL 

 

 

5.1.1 Composição química 

 

 

 A Tabela 5.1 apresenta os resultados da análise química semi-quantitativa dos 

materiais estudados. Para a porcelana VM7, utilizou-se o pó de partida, para o IC, IZ e IS, 

analisaram-se os pós das suspensões de colagem, sendo de alumina, alumina/zircônia e 

espinélio, respectivamente, e os pós de vidro respectivos para a infiltração das pré-

formas, e para os polímeros EX e CIM, foram analisados os materiais moídos após 

totalmente polimerizados. Além dos óxidos apresentados na Tabela 5.1, foram detectados 

traços (≤ 0,1% em massa) dos óxidos de Pb, P, S, Rb, Cl, Sn e Sb. 
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Tabela 5.1 – Resultados da análise química semi-quantitativa (% em massa) por espectroscopia de 
fluorescência de Raios X das matérias primas utilizadas para a preparação das quatro 
cerâmicas e dos dois polímeros estudados 

In-Ceram pó In-Ceram pó de vidro Porcelana Polímero  

 IA IZ  IS IA IZ IS VM7 EX CIM 

Al 2O3 99,9 66,9 71,1 9,6 10,5 9,9 14,6 6,0 8,8 

SiO2 <0,1 <0,1 <0,1 8,8 9,8 10,6 68,4 38,5 61,0 

CaO <0,1 nd <0,1 1,3 4,2 nd 2,1 0,1 0,1 

Fe2O3 <0,1 <0,1 0,1 0,1 nd 0,1 <0,1 0,1 0,1 

ZrO 2 <0,1 28,3 <0,1 nd 2,4 nd 0,6 <0,1 0,1 

CeO2 nd 4,1 nd 3,2 12,3 nd nd nd nd 

HfO2 nd 0,6 nd nd 0,1 nd <0,1 nd nd 

MgO nd nd 28,7 nd nd 1,4 nd 0,1 0,3 

MnO nd nd <0,1 0,2 0,9 nd nd nd nd 

Na2O nd nd nd nd nd 0,3 3,8 0,2 0,1 

K2O nd nd nd <0,1 <0,1 <0,1 10,0 <0,1 nd 

TiO 2 nd nd nd 3,7 2,5 5,1 <0,1 nd nd 

Y2O3 nd nd nd nd 4,9 12,3 0,2 nd nd 

NiO nd nd nd <0,1 0,1 0,1 nd nd nd 

La2O3 nd nd nd 73,2 52,2 55,4 nd nd nd 

Bi2O3 nd nd nd nd nd 4,9 nd nd nd 

SrO nd nd nd nd nd nd nd <0,1 0,3 

BaO Nd nd nd nd nd nd 0,1 52,8 29,2 

F Nd nd nd nd nd nd nd 1,9 nd 

       Nota: nd – não detectado 

 

 

 Os compósitos cerâmicos IA, IZ e IS apresentaram em suas composições como 

principal componente o óxido de alumínio (Al2O3). O pó de alumina do compósito IA 

apresentou uma pureza alta e o maior teor entre os compósitos, com 99,9% em massa de 

Al 2O3, e traços de SiO2, CaO, Fe2O3 e ZrO2. Já os resultados do pó do compósito IZ 

mostraram basicamente ser uma mistura de alumina e zircônia com maior quantidade de 

Al 2O3 (cerca de 67% em massa), quantidade intermediária de óxido de zircônia (~29%) e 

teor menor de CeO2 (4,1%), utilizado para estabilizar o óxido de zircônio. O compósito 
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IS apresentou resultados intermediários no teor de alumina (71% em massa), quando 

comparados aos teores do IA e IZ, e com adição em sua composição de ~ 29% de MgO.  

Os pós de vidro utilizados na infiltração dos compósitos apresentaram como 

principal componente o óxido de lantânio, sendo que o maior teor desse óxido foi 

observado no IA com cerca de 73% em massa. O vidro do IA apresentou composição 

aproximada dada por 73% La2O3 – 10% Al2O3 – 9% SiO2 – 4% TiO2 – 3% CeO2 – 1% 

CaO (% em massa)♣. Já os pós de vidro utilizados na infiltração do IZ e IS apresentaram 

composições próximas entre si, sendo que o IS com um teor de 55% de óxido de lantânio 

foi intermediário entre os vidros dos compósitos, enquanto o IZ teve o menor teor de 

óxido de lantânio entre os compósitos (~52%). A diferença no teor de óxido de lantânio 

entre os vidros, em relação ao vidro do IA, foi de ~ 21% menor no IZ e 17% menor no IS. 

Essa diferença do IZ e IS em relação ao IA foram compensadas pelo aumento no teor de 

CeO2 no IZ e de Y2O3 no IS, ambos com ~13%. A composição básica aproximada do 

vidro do IZ é dada por 52% La2O3 – 12% CeO2 – 11% Al2O3 – 10% SiO2 – 5% Y2O3 – 

4% CaO – 2,5% ZrO2 – 2,5% TiO2 – 1% MnO. Já a composição aproximada do vidro do 

compósito IS é 55% La2O3 – 12% Y2O3 – 11% SiO2 – 10% Al2O3 – 5% Bi2O3 – 5% TiO2 

– 1,5% MgO – 0,5% Na2O. 

 A porcelana VM7 apresentou como principal componente o SiO2, seguido de 

Al 2O3 e K2O, sendo que a soma dos teores dos três óxidos foi de ~ 94%. A porcelana 

VM7 apresentou como principais componentes secundários o Na2O, o CaO e o ZrO2, 

sendo sua composição química aproximada dada por 68% SiO2 – 15% Al2O3 – 10% K2O 

– 4% Na2O – 2% CaO – 1% ZrO2. 

A análise por espectroscopia por FRX dos polímeros mostrou uma diferença na 

composição do EX em comparação ao CIM. Nota-se pela Tabela 5.1 que existe uma 

inversão no teor do principal componente inorgânico dos polímeros. A composição das 

partículas da resina EX é de ~53% de BaO e ~39% de SiO2 e com menores teores de 

Al 2O3 e F, formando possivelmente um composto de flúor-aluminossilicato de bário, 

indicativo da sua fase inorgânica. A sua composição, portanto, pode ser descrita pelo 

sistema BaO - SiO2 - Al2O3 - F. Já para o CIM, nota-se um teor maior de SiO2 (61%), 

conteúdo intermediário de BaO (~30%) e menor do Al2O3 (~ 9%), formando na sua 

composição um vidro com menor teor de óxido de bário e sem o composto flúor. 

 

                                                 
♣ Os teores dos óxidos da composição química neste estudo são apresentados em porcentagem em massa. 
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5.1.2 Microestrutura do compósito IA 

 

 

A Figura 5.1 apresenta os padrões de DRX do pó de alumina e da superfície 

polida de um disco do IA. O padrão do pó de alumina apresenta somente picos de 

difração correspondentes à fase alumina (Al2O3), com intensidades relativas próximas às 

do cartão JCPDS 42-1468. O padrão de DRX da superfície polida do disco apresenta uma 

discreta banda larga, indicando fase amorfa e picos de difração correspondentes à 

alumina. Não se observaram diferenças significativas entre as intensidades relativas dos 

picos desta fase, que indicasse algum alinhamento das partículas de alumina no 

compósito IA. 

 

 
Figura 5.1 – Padrões de DRX do pó de alumina e da superfície polida de um disco do material IA. O padrão 

da superfície foi deslocado para cima para facilitar a visualização dos picos de difração 
 

Para o compósito IA, a microestrutura foi observada na seção transversal do 

espécime polido, no caminho óptico da luz, e não houve necessidade de nenhum 

condicionamento (ataque para revelação da microestrutura). Foram observados cristais de 

alumina, identificados através de análise de difração de Raios X (Figura 5.1), com 

diferentes morfologias, a saber, plaquetas alongadas grandes, partículas facetadas e grãos 

esféricos pequenos com forma tendendo a isométrica. Observou-se que os cristais 

apresentavam larga distribuição de tamanhos. Como os grãos de alumina são apenas 

parcialmente sinterizados, observa-se que algumas partículas encontram-se em contato, e 

o espaço entre elas é preenchido por vidro (Figuras 5.2 a,b,c). A imagem de elétrons 
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retro-espalhados (Figura 5.2 c) mostra uma clara distinção entre a fase cristalina e a 

vítrea, sendo a primeira representada como a fase escura e a última, como a clara. 

 

  
(a) (b) 

 
(c) 

Figura 5.2 – (a) e (b) Microestrutura do compósito IA, mostrando os cristais de alumina (fase escura) 
parcialmente sinterizados infiltrados por vidro (fase clara), (c) imagem de elétrons retro-
espalhados  

 

Para o compósito IA, a análise de EDS de um cristal de alumina está representada 

na Figura 5.3a, em que apenas foram identificados os elementos Al e O. A Figura 5.3b 

mostra os espectros da fase vítrea infiltrada, indicando como principais elementos Al, O e 

Si, além da presença, em menor quantidade, de La e Ca. A elevada fração de Al no 

espectro de EDS da matriz vítrea (Figura 5.3 b) pode ter sido decorrente da excitação dos 

cristais de alumina em função da diminuta área das regiões isentas de cristais. A 

possibilidade que tenha ocorrido dissolução de uma pequena fração dos cristais na fase 

vítrea durante a etapa de infiltração, entretanto, não pode ser descartada. Dessa forma, 

nota-se que a microestrutura deste material é composta de elevada fração de cristais de 

alumina com forma alongada ou isométrica e com larga distribuição de tamanhos, 

dispersos em uma matriz vítrea a base de silicato de lantânio. 
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A Figura 5.4 apresenta as imagens de mapeamento dos principais elementos 

químicos detectados, sendo que cada cor indica um elemento químico da composição do 

IA. O vermelho identificou as regiões contendo alumínio, onde se pode notar a evidência 

desta cor principalmente na fase cristalina correspondente a Al2O3. A fase vítrea foi mais 

evidenciada nas cores verde (silício) e azul (lantânio), o que corrobora com a Tabela 5.1, 

como os principais componentes dessa fase no IA. No vidro, foram também identificados 

os elementos cálcio (roxo) e o titânio (amarelo). 

 

  
(a) (b) 

Figura 5.3 – Espectros de EDS do compósito IA: (a) de um cristal de alumina e (b) da fase vítrea infiltrada 
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(a) (b) 

    

    
(c) 

Figura 5.4 - Mapeamento de elementos químicos do compósito IA: (a) imagem de elétrons retro-espalhados 
utilizada para o mapeamento; (b) mapa geral da composição dos elementos químicos por 
EDS; (c) mapas individuais dos cinco principais elementos químicos encontrados  

 

 

5.1.3 Microestrutura do compósito IZ 

 

 

Os padrões de DRX do pó de alumina/zircônia e da superfície polida de um disco 

do IZ são apresentados na Figura 5.5a. O padrão do pó de alumina/zircônia apresenta 

picos de difração correspondentes à fase alumina (Al2O3) e à fase da zircônia (ZrO2), com 
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intensidades relativas próximas às dos cartões JCPDS 42-1468 (alumina) e 081-1547 

(zircônia). Os padrões para superfície polida do disco apresentam uma discreta banda 

larga, indicando fase amorfa e picos de difração correspondentes à alumina e à zircônia 

(Figura 5.5b). Não se observaram diferenças significativas entre estas curvas. 

 

 
Figura 5.5 – Padrões de DRX do pó de alumina/zircônia e da superfície polida de um disco do material IZ 
 

A microestrutura do compósito IZ foi observada na seção transversal do espécime 

polido, sem a necessidade de nenhum condicionamento. Foram observados cristais de 

alumina e de zircônia, identificados através de análise de difração de Raios X (Figura 

5.5), com diferentes morfologias. Os cristais de alumina apresentaram como partículas 

alongadas grandes (plaquetas), partículas facetadas e grãos esféricos pequenos com forma 

tendendo a isométrica. Já as partículas de zircônia foram observadas em duas formas: 

partículas grandes facetadas e grãos finos esféricos pequenos. Grupos de partículas 

aglomeradas, tanto de zircônia como de alumina também foram observados nesse 

material. Observou-se, também, que os cristais apresentaram larga distribuição de 

tamanhos. Como os grãos de alumina e zircônia são parcialmente sinterizados, nota-se 

que algumas partículas estão próximas ou em contato entre si, e o espaço entre elas está 

preenchido por vidro (Figuras 5.6 a,b,c). A imagem de elétrons retro-espalhados (Figura 

5.6c) mostra uma clara distinção entre a fase cristalina e a vítrea, sendo a alumina 

representada na imagem como uma fase escura, a zircônia como uma fase clara e o vidro 

infiltrado uma fase acinzentada de cor intermediária entre as respectivas fases anteriores. 
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(a) (b) 

 
(c) 

Figura 5.6 – (a) e (b) Microestrutura do compósito IZ, mostrando os cristais de alumina (Al) e os cristais de 
zircônia (Zr), parcialmente sinterizados, infiltrados por vidro (setas amarelas); (c) imagem de 
elétrons retro-espalhados 

 

Para o compósito IZ, a análise de EDS de um cristal de alumina está representada 

na Figura 5.7a, em que apenas foram identificados os elementos Al e O. Já a Figura 5.7b, 

mostra o espectro de EDS de um cristal de zircônia, o qual foram encontrados os 

elementos Zr, Al, O e Ce. O espectro de EDS da fase vítrea infiltrada, mostrado na Figura 

5.7d, mostra a presença de elementos de um vidro composto em sua maior parte por Al, 

O, Si e Zr, e por La, Ca e Ce em menor quantidade. O Ce utilizado nessa composição está 

associado à estabilização de fase da fase da zircônia. 

Nota-se pelo espectro de EDS do IZ que a microestrutura é composta de uma 

maior fração de cristais de alumina em relação à fração de cristais de zircônia. Os cristais 

de alumina apresentam-se com forma alongada ou isométrica com larga distribuição de 

tamanhos; já os cristais de zircônia tiveram predomínio por forma isométrica e grande 

variação no tamanho, ambos, dispersos em uma matriz vítrea a base de silicato de 

lantânio. 

Al 

Al 

Zr 

Zr 
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A Figura 5.8 mostra o mapeamento dos principais elementos químicos 

encontrados na composição do IZ, tendo sido possível identificar as principais regiões na 

qual o elemento químico está presente e mais concentrado. Nota-se na Figura 5.8c que 

em vermelho foram identificadas as regiões contendo elemento Al, que corresponde 

principalmente a fase escura na imagem de elétrons retro-espalhados. Para o elemento Zr 

(roxo), presente na segunda fase cristalina do IZ, nota-se que a área detectada é menor 

que a do Al, indicando uma menor fração de partículas dessa fase no compósito IZ. Em 

regiões muito similares às regiões no qual se evidencia o Zr, aparece destacado em 

laranja o Ce. Isto confirma que o Ce está concentrado na fase zircônia nesse compósito 

IZ. A fase vítrea foi mais evidenciada nas cores verde (silício) e azul claro (lantânio), o 

que corrobora com a Tabela 5.1, como os principais componentes dessa fase no IZ. No 

vidro, ainda foram identificados nas regiões semelhantes às detectadas para o Si e o La, o 

Ca (azul escuro) e o Ti (amarelo), de intensidade menos acentuada. 

 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 5.7 – Espectros de EDS do compósito IZ: (a) de um cristal de alumina e (b) de um cristal de 
zircônia; (c) de uma região global do IZ; (d) da fase vítrea infiltrada 

 

 



 76 

  
(a) (b) 

    

    
(c) 

Figura 5.8- Mapeamento de elementos químicos do compósito IZ: (a) imagem de elétrons retro-espalhados 
utilizada para o mapeamento; (b) mapa geral da composição dos elementos químicos por 
EDS; (c) mapas individuais dos sete principais elementos químicos encontrados  

 

 

5.1.4 Microestrutura do compósito IS 

 

 

 A Figura 5.9 apresenta os padrões de DRX do pó de espinélio e da 

superfície polida de um disco do IS. O padrão do pó do IS apresenta somente picos de 

difração correspondentes à fase espinélio (MgAl2O4), com intensidades relativas 
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próximas às do cartão JCPDS 021-1152. Os padrões para superfície polida do disco 

apresentam uma discreta banda larga, indicando fase amorfa e picos de difração 

correspondentes ao espinélio. Não se observaram diferenças significativas entre estas 

curvas, mostrando que não ocorreu formação de novas fases durante a infiltração, em 

quantidades detectáveis pela análise de DRX. 

 

 
Figura 5.9 – Padrões de DRX do pó de espinélio e da superfície polida de um disco do material IS  

 

A microestrutura do compósito IS foi observada na seção transversal do espécime 

polido, sem a necessidade de nenhum condicionamento. Foram observados cristais de 

espinélio (MgAl2O4), identificados através de análise de difração de Raios X (Figura 5.9). 

Os cristais de espinélio apresentaram partículas geometricamente simétricas. Observou-

se, também, que os cristais de espinélio apresentaram larga distribuição de tamanhos e 

são maiores do que os grãos de alumina e de zircônia dos compósitos IA e IZ. É possível 

notar que algumas partículas estão próximas ou em contato e o espaço entre elas está 

preenchido por vidro (Figuras 5.10 a,b,c). A imagem de elétrons retro-espalhados (Figura 

5.10c) mostra uma clara distinção entre a fase cristalina e a vítrea, sendo os grãos de 

espinélio representados como uma fase escura e o vidro como uma fase clara. 
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(a) (b) 

 
(c) 

Figura 5.10 – (a) e (b) Microestrutura do compósito IS, mostrando os cristais de espinélio, parcialmente 
sinterizados infiltrados por vidro; (c) imagem de elétrons retro-espalhados  

 

Para o IS, análise de EDS de um cristal de espinélio está representada na Figura 

5.11a, em que foram identificados os elementos Al, Mg e O. A Figura 5.11b mostra os 

espectros da fase vítrea infiltrada, indicando como principais elementos O, Si, Al, Y, La e 

Mg, além da presença, em menor quantidade, de Bi e Ti. Os cristais de espinélio tiveram 

predomínio por uma forma geometricamente simétrica com grande variação no tamanho, 

dispersos em uma matriz vítrea a base de silicato de lantânio. 

A Figura 5.12 exibe o mapeamento dos principais elementos químicos 

encontrados na composição do IS. Em vermelho, foram identificadas as regiões do 

elemento alumínio e em verde claro as regiões do magnésio. Essas regiões se sobrepõem 

e evidenciam a dispersão da fase cristalina correspondente ao espinélio (MgAl2O4). Por 

outro lado, a fase vítrea foi mais evidenciada nas cores verde limão (silício), azul claro 

(lantânio) e azul escuro (titânio), notadamente dispersa em torno dos componentes do 

espinélio. No vidro, ainda foi identificado o bismuto (amarelo) presente no material nas 

duas fases.   
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(a) (b) 

Figura 5.11 – Espectros de EDS do compósito IS: (a) de um cristal de espinélio e (b) da fase vítrea 
infiltrada 
 

  
(a) (b) 

 

      
(c) 

Figura 5.12 - Mapeamento de elementos químicos do compósito IS: (a) imagem de elétrons retro-
espalhados utilizada para o mapeamento; (b) mapa geral da composição dos elementos 
químicos por EDS; (c) mapas individuais dos seis principais elementos químicos encontrados  
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5.1.5 Microestrutura da porcelana VM7 

 

 

 A Figura 5.13 apresenta os padrões de DRX do pó de partida e da superfície 

polida de um disco sinterizado da porcelana VM7. Nota-se que as duas curvas são 

semelhantes e observa-se principalmente uma banda larga indicativa de que o material é 

composto na s por fase vítrea ou amorfa. Alguns picos de difração com baixa intensidade 

também foram observados, mas não foi possível identificá-los.  

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

su pe rf icie  po lid a
(d isco )

In
te

n
si

d
a

d
e 

(c
p

s
)

2θθθθ (graus)

po  d e p artida

 
Figura 5.13- Padrão de DRX do pó de partida e da superfície polida de um disco sinterizado da porcelana 

VM7  
 

 A Figura 5.14a apresenta a microestrutura da porcelana VM7. O condicionamento 

da porcelana não revelou a presença de partículas de segunda fase ou trincas. No entanto, 

foi possível notar regiões com diferenças de relevo, apresentando tamanho variável e 

formato irregular e que, provavelmente, são porções da matriz vítrea que resistiram mais 

ao ataque do ácido fluorídrico. Pode-se indicar, também, em decorrência desse ataque 

seletivo, que este material é composto por diferentes tipos de fritas.  

A análise por EDS mostrou que não houve diferença significativa de composição 

entre as diferentes regiões, confirmando ser um material quimicamente homogêneo 

(Figura 5.15). Os principais elementos detectados foram Si, O e Al e os menos destacados 

foram K, Na, Ca e Zr. Esses resultados foram coerentes com os teores aferidos na análise 

superfície do disco polida 

pó de porcelana 
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química de FRX (Tabela 5.1). Dessa forma, a microestrutura da porcelana VM7 apresenta 

uma fase predominantemente vítrea e quimicamente homogênea de silicato rico em Al2O3 

e K2O. 

 

  

(a) (b) 

Figura 5.14 – Micrografia (MEV-FEG) da superfície polida da porcelana VM7 condicionada com HF 2% 
por   75 s. (a) imagem de elétron secundários (SE); (b) imagem de elétrons retro-espalhados 
(BE). As regiões de relevo podem indicar diferentes tipos de frita cerâmica 

 

  
Figura 5.15 – Espectro de EDS da porcelana VM7 realizado em uma região geral do espécime. 

 

A Figura 5.16 exibe o mapeamento dos principais elementos químicos 

encontrados na composição da porcelana VM7. Nota-se na Figura 5.16c que os seis 

principais elementos identificados na porcelana encontram-se homogeneamente 

distribuídos por todo material, sendo que os principais elementos estão delimitados em 

vermelho, verde e azul escuro, que são respectivamente o Si, o Al e o K. Os elementos 

secundários foram o sódio (amarelo), cálcio (roxo) e zircônio. É possível notar que 

existem alguns pontos bem demarcados, que indica maior concentração dos elementos 

alumínio e zircônio nessas regiões.   
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(a) (b) 

   

   

    

(c) 

Figura 5.16- Mapeamento de elementos químicos da porcelana VM7: (a) imagem de elétrons retro-
espalhados utilizada para o mapeamento; (b) mapa geral da composição dos elementos 
químicos por EDS; (c) mapas individuais dos seis principais elementos químicos encontrados  

 

 

5.1.6 Microestrutura do polímero EX 

 

 

 A figura 5.17 apresenta os padrões de DRX do polímero EX da superfície polida 

de um disco polimerizado e de partículas de carga inorgânica, sem a matriz polimérica. 

Nota-se que os dois padrões apresentam bandas largas, o que indica que o material é 

composto na sua maioria por fases amorfas, mas as intensidades das bandas variam. Na 
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resina composta, a banda mais intensa está ao redor de 2θ de 13°, que está ausente no 

padrão das partículas, mostrando ser da fase orgânica (matriz polimérica do compósito). 

Ainda no padrão da resina, observam-se bandas pouco intensas ao redor de 2θ de 27°. 

Neste ângulo de difração, as partículas apresentam banda intensa, indicando ser de uma 

fase vítrea inorgânica. Ainda no padrão das partículas, observa-se uma banda menos 

intensa ao redor de 2θ de 42°, o que pode indicar a presença de uma segunda fase vítrea 

entre as partículas do compósito resinoso. 

 

 
Figura 5.17- Padrões de DRX na superfície de um disco polido e das partículas de carga do polímero EX  

 

 A Figura 5.18, apresenta a microestrutura do polímero EX que foi observada na 

seção transversal do espécime polido, sem a necessidade de nenhum preparo ou 

condicionamento. Foi observada uma fase dispersa composta por partículas inorgânicas 

de vidro para reforço, com variação de forma e tamanho dispersas em uma rede 

polimérica. De acordo com Lee et al. (2005) esse material apresenta na fase inorgânica 

partículas de tamanhos sub-micrométricos (0,6-0,8 µm) e nanométricos (40 nm), unidas a 

rede através de um agente silano. É possível notar que as partículas estão próximas e 

justapostas e o espaço entre elas está preenchido por uma matriz polimérica, 

possivelmente de uretano modificado de dimetacrilato de BisGMA, TEGDMA, segundo 

Lee et al. (2005) (Figuras 5.18 a,b,c). A imagem de elétrons retro-espalhados (Figura 

5.18c) mostra uma clara distinção entre as partículas de reforço e matriz polimérica, 

sendo que a fase inorgânica apresenta cor clara e a fase orgânica cor escura. 
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 A análise por EDS mostrou que não houve grandes diferenças de composição 

entre as diferentes regiões, mostrando que o feixe eletrônico do MEV penetrou facilmente 

na matriz polimérica (Figura 5.19). Os principais elementos detectados foram Si, O, Ba, 

Al, C e F. Esses resultados corroboram com os teores aferidos na análise química de FRX 

para a carga inorgânica (Tabela 5.1). Dessa forma, a microestrutura do polímero EX 

apresenta possivelmente uma fase orgânica de uretano modificado dimetacrilato de 

BisGMA, TEGDMA e uma fase inorgânica de flúor-aluminossilicato de bário e silica 

(Lee et al., 2005). 

 

  

(a) (b) 

 

(c) 

Figura 5.18 – (a) e (b) Microestrutura do polímero EX, mostrando as partículas de carga de flúor-
aluminossilicato de bário, dispersos na matriz polimérica; (c) imagem de elétrons retro-
espalhados  

 

A Figura 5.20, exibe o mapeamento dos principais elementos químicos 

encontrados na composição do polímero EX. Nota-se na Figura 5.20c que os cinco 

principais elementos identificados no material encontram-se homogeneamente 
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distribuídos por todo material, mostrando que esta análise não é capaz de distinguir as 

diferenças entre as fases inorgânica e orgânica.  

 

  

(a) (b) 

Figura 5.19 – Espectros de EDS do polímero EX. (a) de uma partícula de carga e (b) da matriz polimérica 

 

  

(a) (b) 

      

   

(c) 
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Figura 5.20- Mapeamento de elementos químicos do polímero EX: (a) imagem de elétrons retro-espalhados 
utilizada para o mapeamento; (b) mapa geral da composição dos elementos químicos por 
EDS; (c) mapas individuais dos cinco principais elementos químicos encontrados  

 

 

5.1.7 Microestrutura do polímero CIM 

 

 

 A figura 5.21 mostra os padrões de DRX do cimento resinoso CIM, na superfície 

polida de um disco polimerizado e na partícula de carga inorgânica sem a matriz 

polimérica.  Nota-se que as duas curvas apresentam uma banda larga indicativa de que o 

material é composto na totalidade por fase amorfa. O CIM apresentou curvas semelhantes 

às curvas obtidas para o polímero EX indicando serem materiais de natureza parecida. 

 

 

Figura 5.21- Padrão de DRX na superfície de um disco polido e nas partículas de carga do cimento resinoso 
CIM. Os padrões foram deslocados para cima para facilitar a visualização dos picos de 
difração 

 

 A Figura 5.22 revela a microestrutura do cimento resinoso CIM, que foi 

visualizada na seção transversal do espécime polido, sem a necessidade de nenhum 

preparo ou condicionamento. Foi observada uma fase dispersa composta por 

micropartículas e nanopartículas, dispersas em uma matriz polimérica. Os dados técnicos 

deste material indicam a presença de compostos orgânicos de bisfenol-A-diglicidileter 

dimetacrilato (Bis-GMA), bisfenol-A-diglicidileter dimetacrilato etoxilado (Bis-EMA), 

trietileno glicol dimetacrilato (TEGDMA), co-iniciadores, iniciadores (canforquinona e 

peróxido de dibenzoila) e estabilizantes. Além disso, indicam a presença de 

micropartículas de vidro de aluminossilicato de bário e nanopartículas de dióxido de 
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silício, empregados como carga, que totalizam aproximadamente 68% em massa (Perfil 

Técnico, 2009). 

A análise por EDS não mostrou diferenças significativas de composição entre as 

diferentes regiões, devido à limitação desta técnica em analisar fases orgânicas (Figura 

5.23). Os principais elementos detectados foram Si, O, Ba, Al, C. Esses resultados 

corroboram com os teores aferidos na análise química de FRX das partículas inorgânicas 

(Tabela 5.1). Dessa forma, a microestrutura do cimento resinoso CIM apresenta uma fase 

orgânica possivelmente composta de dimetacrilato de BisGMA, BisEMA, TEGDMA e 

uma fase inorgânica de vidro de aluminosilicato de bário e de dióxido de silício (Perfil 

Técnico, 2009). 

A Figura 5.24, exibe o mapeamento dos principais elementos químicos 

encontrados na composição do cimento resinoso CIM. Como observado no polímero EX, 

está técnica é limitada para detectar contraste em materiais com matriz polimérica.  

 

  
(a) (b) 

 (c) 
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Figura 5.22– (a) e (b) Microestrutura do cimento resinoso CIM, mostrando as partículas de carga de silicato 
de bário alumínio, dispersos na matriz polimérica; (c) imagem de elétrons retro-espalhados  

 

 

  

(a) (b) 

Figura 5.23 – Espectros de EDS do cimento resinoso CIM. (a) de uma partícula de carga e (b) da matriz 
polimérica 

 

  

(a) (b) 

     

(c) 

Figura 5.24- Mapeamento de elementos químicos do cimento resinoso CIM. (a) imagem de elétrons retro-
espalhados utilizada para o mapeamento; (b) mapa geral da composição dos elementos 
químicos por EDS; (c) Mapas individuais dos quatro principais elementos químicos 
encontrados  
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5.1.8 Microestrutura da bilayer do compósito IA  

 

 

 As Figuras 5.25a,b apresentam a microestrutura da bilayer entre o compósito IA 

(infra-estrutura) e a porcelana VM7 (recobrimento), que foi observada na seção 

transversal do espécime polido, respeitando o caminho óptico e não foi realizado nenhum 

condicionamento na superfície. Foram observadas características semelhantes às 

encontradas para os espécimes monolíticos de cada material. A linha da interface mostrou 

que os materiais apresentam-se bem adaptados e com defeitos principalmente na forma 

de poros. A Figura 5.25a mostra a evidência de poros na infra-estrutura e no 

recobrimento (setas verde). Na Figura 5.25b nota-se a presença de defeitos associados a 

infiltração do vidro no arcabouço de alumina. 

  A imagem de elétrons retro-espalhados (Figura 5.26a) mostra uma clara distinção 

entre o material da infra-estrutura e o material de recobrimento. Na infra-estrutura a fase 

cristalina é representada por uma fase escura e a fase vítrea por uma fase clara. O material 

de recobrimento apresenta uma única fase e as regiões pretas estão relacionadas aos 

defeitos (poros). O mapeamento dos principais elementos químicos são apresentados na 

Figura 5.26b,c, a cor identificou o elemento químico da composição da bilayer IA. Em 

vermelho, foram identificadas as regiões do elemento k-Alumínio, pode-se notar a 

evidência da cor principalmente na fase cristalina correspondente a Al2O3 e o vidro 

infiltrado foi marcado pela cor roxa (lα-lantânio). O material de recobrimento foi mais 

evidenciado na cor azul escura (k-silício) e azul clara (kα-potássio). Na interface nota-se 

que não há, aparentemente, a difusão de um material no outro.  
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     (a)      (b) 

Figura 5.25 – (a) (b) Microestrutura da Bilayer IA mostrando a interface entre porcelana (VM7) e 
compósito (IA) (seta branca). Nota-se a presença de poros (seta verde) e de defeitos de 
infiltração do vidro (seta vermelha)  

 

 

     (a)      (b) 

 

    

(c) 

Figura 5.26- Mapeamento de elementos químicos da bilayer IA. (a) imagem de elétrons retro-espalhados 
utilizada para o mapeamento; (b) mapa geral da composição dos elementos químicos por 
EDS; (c) Mapas individuais dos sete principais elementos químicos encontrados  

 

 

IA 

VM7 VM7 
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5.1.9 Microestrutura da bilayer do compósito IZ  

 

 

 As Figuras 5.27a,b apresentam a microestrutura da bilayer entre o compósito IZ 

(infra-estrutura) e a porcelana VM7 (recobrimento), que foi observada na seção 

transversal do espécime polido, respeitando o caminho óptico e não foi realizado nenhum 

condicionamento na superfície. Foram observadas características semelhantes às 

encontradas para os espécimes monolíticos de cada material. A interface mostrou que os 

materiais apresentam-se bem unidos, sem a presença espaços e com menor quantidade de 

defeitos quando comparada a linha da interface da bilayer do IA (Figura 5.27b - setas 

branca). A Figura 5.27a evidencia a presença de poros principalmente no material de 

recobrimento (setas verde), nota-se a linha bem demarcada da interface entre os materiais 

da bilayer (setas branca). 

  A imagem de elétrons retro-espalhados (Figura 5.28a) A imagem de 

elétrons mostra uma clara distinção entre os materias de infra-estrutura e de 

recobrimento, sendo que para a infra-estrutura, a alumina é representada na imagem 

como uma fase escura, a zircônia como uma fase clara e o vidro infiltrado uma fase 

acinzentada de cor intermediária entre as respectivas fases anteriores. O material de 

recobrimento (VM7) apresenta uma única fase e a região escurecida está relacionada ao 

poro. O mapeamento dos principais elementos químicos são apresentados na Figura 

5.28b,c. A cor identificou o elemento químico da composição da bilayer IZ. Em 

vermelho, foram identificadas as regiões do elemento k-Alumínio, pode-se notar a 

evidência da cor principalmente na fase escura da infra-estrutura correspondente a Al2O3, 

o verde identificou o l-zircônia, nota-se que a área hachurada é menor que a vista 

anteriormente (k-Al), indicando uma menor fração de partículas dessa fase na infra-

estrutura. O vidro infiltrado foi marcado principalmente pela cor rosa do lα−lantânio. O 

material de recobrimento foi mais evidenciado na cor azul escura (k-silício) e azul clara 

(kα-potássio).  
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     (a)      (b) 

Figura 5.27 – (a) (b) Microestrutura da Bilayer IZ mostrando a interface entre porcelana (VM7) e 
compósito (IZ) (seta branca). Nota-se a presença de poros (seta verde) 

 

 

     (a)      (b) 

 

     

(c) 

Figura 5.28- Mapeamento de elementos químicos da bilayer IZ. (a) imagem de elétrons retro-espalhados 
utilizada para o mapeamento; (b) mapa geral da composição dos elementos químicos por 
EDS; (c) Mapas individuais dos nove principais elementos químicos encontrados  
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IZ 
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5.1.10 Microestrutura da bilayer do compósito IS  

 

 

As Figuras 5.29a,b apresentam a microestrutura da bilayer entre o compósito IS (infra-

estrutura) e a porcelana VM7 (recobrimento), que foi observada na seção transversal do 

espécime polido, respeitando o caminho óptico e não foi realizado nenhum 

condicionamento na superfície. Foram observadas características semelhantes às 

encontradas para os espécimes monolíticos de cada material. A linha da interface mostrou 

que os materiais apresentam-se bem adaptados, mas com poros semelhantes à bilayer do 

IA. A Figura 5.29a mostra a evidência de poros na infraestrutura e no material de 

recobrimento (setas verde), já na Figura 5.29b nota-se a linha bem demarcada da interface 

da bilayer (setas branca). 

A Figura 5.30a mostra a imagem de elétrons retro-espalhados, nota-se certa 

diferença entre o material da infra-estrutura e o material de recobrimento. Na infra-

estrutura a fase cristalina é representada por uma fase escura e a fase vítrea por uma fase 

clara. O material de recobrimento apresenta uma única fase. É possível notar ainda a 

ocorrência de áreas escurecidas, próximas a linha da interface, no interior da fase clara 

semelhantes a pequenos poros. O mapeamento dos principais elementos químicos são 

apresentados na Figura 5.30b,c, a cor identificou o elemento químico da composição da 

bilayer IS. Em vermelho e verde, foram identificadas as regiões do elemento k-alumínio e 

k-magnésio respectivamente, pode-se notar a evidência da cor principalmente na fase 

cristalina correspondente ao espinélio (MgAl2O3) e o vidro infiltrado foi marcado pela 

cor roxa (lα-lantânio). O material de recobrimento foi mais evidenciado na cor azul 

escura (k-silício) e laranja (kα-potássio). Na interface nota-se que não há, aparentemente, 

a interdifusão dos materiais, de forma semelhante ao visto nas bilayers do IA e do IZ. 
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     (a)     (b) 

Figura 5.29 – (a) (b) Microestrutura da Bilayer IS mostrando a interface entre porcelana (VM7) e 
compósito (IZ) (seta branca). Nota-se a presença de poros (seta verde) 

 

     
(a) 

     
(b) 

 

           (c) 

Figura 5.30- Mapeamento de elementos químicos da bilayer IS. (a) imagem de elétrons retro-espalhados 
utilizada para o mapeamento, nota-se a presença de pequenas formas semelhantes a poros no 
interior do vidro (seta branca); (b) mapa geral da composição dos elementos químicos por 
EDS; (c) Mapas individuais dos nove principais elementos químicos encontrados  

VM7 

IS 

VM7 

IS 
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5.1.11 Microestrutura da Interface de cimentação da bilayer 

 

 

 A composição da restauração cimentada é apresentada na Figura 5.31a. Nota-se 

que o sistema é composto por quatro camadas de materiais distintos, mas que se inter-

relacionam através de três interfaces. Dessa forma temos o material de recobrimento 

(porcelana – VM7), a infra-estrutura (compósito cerâmico - IA, IZ, IS), a linha do 

cimento (seta vermelha) (cimento resinoso – CIM) e substrato de cimentação (resina 

composta - EX). Pode-se notar que os existe um íntimo contato entre as interfaces dos 

materiais cerâmicos (porcelana e compósito cerâmico) e entre a interface dos materiais 

poliméricos (cimento resinoso e resina composta). Quando a interface se dá entre o 

material cerâmico e o cimento resinoso, nota-se que a interface não apresenta a mesma 

adaptação pode apresentar a formação de um espaço (gap) entre a infra-estrutura e o 

cimento resinoso (Figura 5.31b – setas branca). A Figura 5.31c,d mostram um trecho da 

interface com gap na cimentação, que pode ser decorrente da intensa contração de 

polimerização que o cimento resinoso sobre durante a sua fotoativação, que provocou 

uma desadaptação e o arrancamento do adesivo na interface durante o polimento da 

restauração cimentada (Romão Jr et al., 2004; Braga et al., 2005) (Figura 5Wc- setas 

verdes). É possível visualizar nas setas azuis da Figura 5.31d, a presença do adesivo nessa 

interface de cimentação.  

 

 



 96 

 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 
Figura 5.31 – (a) composição da restauração cimentada: recobrimento (porcelana – VM7), infra-estrutura 

(compósito cerâmico-IA, IZ, IS), linha de cimentação (seta vermelha) (cimento resinoso – 
CIM), substrato (resina composta - EX); (b) linha de cimentação, interface ente o compósito 
cerâmico IZ  e o cimento resinoso CIM (seta branca); (c) interface IZ e CIM, nota-se a 
formação do” gap” (seta verde); (d) interface IZ e CIM mostrando o sistema a adesivo entre o 
compósito e o cimento e (seta azul 

 

 



 97 

5.1.12 Porosidade e conteúdo cristalino 

 

 

As Figuras 5.32 a 5.37 apresentam fotomicrografias ópticas representativas das 

seções transversais e das superfícies planas polidas dos discos mostrando a dispersão dos 

poros e, também, as imagens replicadas utilizadas para a quantificação da fração 

volumétrica e do tamanho de poros. Os resultados mostram que os materiais cerâmicos 

investigados (Figuras 5.32 a 5.35) apresentaram poros dispersos de forma relativamente 

homogênea no material nas duas superfícies analisadas. Já para os materiais poliméricos 

EX e CIM os poros tiveram uma distribuição mais heterogênea (Figuras 5.36, 5.37). Em 

geral, os poros apresentaram forma tendendo a esférica, exceto nos compósitos IA e IZ, 

em que alguns poros apresentaram forma irregular ou alongada (Figura 5.33c,e; 5.34c,e). 

Estes poros podem ter sido decorrentes de regiões entre as partículas de alumina ou de 

alumina/zircônia parcialmente sinterizadas não infiltradas por vidro ou, ainda, 

decorrentes da retração local do vidro durante a solidificação, uma vez que o esqueleto 

rígido de alumina ou da alumina/zircônia impediu a retração macroscópica (volumétrica) 

do corpo. Embora estes poros irregulares possam parecer grãos arrancados da superfície, 

a observação de poros grandes e alongados na seção transversal deste material mostrou 

que poros irregulares com diâmetro de até 26 µm (IA) e de ~80 µm para o IZ estavam 

presentes (Figuras 5.33a,b). Em termos dos maiores tamanhos de poros, o polímero EX e 

o cimento resinoso CIM apresentaram poros com diâmetro acima de 200 µm (Figuras 

5.36 e 5.37), enquanto a porcelana VM7 apresentou poros de até 60 µm de diâmetro 

(Figura 5.32). 

Os resultados da análise quantitativa da fração volumétrica e do diâmetro médio 

dos poros realizadas com as imagens replicadas das micrografias encontram-se na Tabela 

5.2. Nota-se que existem diferenças significativas entre as frações volumétricas de poros, 

sendo que a porcelana VM7 e o cimento resinoso CIM apresentaram médias 

significativamente maiores do que as médias dos outros materiais. Os compósitos IA, IS e 

IZ e o polímero EX apresentaram frações volumétricas de poros estatisticamente 

semelhantes, porém significativamente menores que a da porcelana VM7. O diâmetro 

médio de poros foi significativamente maior para o cimento resinoso CIM, seguido pelo 

EX e VM7, e os compósitos IZ, IA e IS apresentaram tamanhos médios estatisticamente 

semelhantes entre si e inferior aos dos outros materiais. 
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A Figura 5.38 apresenta as curvas de distribuição dos diâmetros dos poros 

observados na seção transversal e na superfície de incidência para os materiais cerâmicos 

(Figura 5.38a) e polímeros (Figura 5.38b). 

 

 

(a) (b) 

Porcelana VM7 – seção transversal 

(c) (d) 

Porcelana VM7 – superfície de incidência 

Figura 5.32 – Micrografias ópticas (a, c) e respectivas imagens de poros replicadas (b, d) utilizadas na 
medição da porosidade da porcelana VM7  
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(a) (b) 

Compósito IA – seção transversal 

(c) (d) 

Compósito IA – superfície de incidência 

Figura 5.33 – Micrografias ópticas (a, c) e respectivas imagens de poros replicadas (b, d) utilizadas na 
medição da porosidade do compósito IA 

 

(a) (b) 

Comósito IZ – seção transversal 

(c) (d) 

Comósito IZ – superfície de incidência 

Figura 5.34 – Micrografias ópticas (a, c) e respectivas imagens de poros replicados das micrografias (b, d) 
utilizadas na medição da porosidade do compósito IZ 

200 µm 

200 µm 

200 µm 

200 µm 
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(a) (b) 

Comósito IS – seção transversal  

(c) (d) 

Comósito IS – superfície de incidência 

Figura 5.35 – Micrografias ópticas (a, c) e respectivas imagens de poros replicados das micrografias (b, d) 
utilizadas na medição da porosidade do compósito IS 

(a) (b) 

Polímero EX – seção transversal 

(c) (d) 

Polímero EX – Superfície de incidência 

Figura 5.36 – Micrografias ópticas (a, c) e respectivas imagens de poros replicados das micrografias (b, d) 
utilizadas na medição da porosidade da resina composta EX  

200 µm 

200 µm 

200 µm 

200 µm 
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(a)  

(b) 

Cimento Resinoso CIM – seção transversal 

(c) (d) 

Cimento Resinoso CIM – superfície de incidência 

Figura 5.37 – Micrografias ópticas (a, c) e respectivas imagens de poros replicados das micrografias (b, d) 
utilizadas na medição da porosidade do cimento resinoso CIM 

 

 

Tabela 5.2 – Média de fração volumétrica e diâmetro médio de poro, mensurados na seção transversal 
seguindo o caminho óptico, com respectivos desvios-padrão e coeficientes de variação para 
os materiais estudados (para um mesmo parâmetro, valores seguidos da mesma letra são 
estatisticamente semelhantes p>0,05). 

 Material 

 IA IS IZ VM7 EX CIM 

Fração vol. 

(%) 

0,5±0,2 

(48%) c 

1,3±0,7 

(49%) c 

1,6±0,7 

(47%) bc 

4,2±1,6 

(38%) ab 

1,3±1,2 

(92%) c 

1,9±1,8 

(95%) abc  

Diâmetro médio 

(µµµµm) 

7,6±0,5 

(7%) d 

6,3±0,3 

(6%) d 

7,9±0,9 

(11%) d 

11,8±1,4 

(12%) cd 

18,9±11,2 

(59%) bc 

46,6±23,2 

(50%) a 

 

200 µm 

200 µm 
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(b) 

Figura 5.38 – Curvas de distribuição dos diâmetros (µm) dos poros observados na seção transversal e na 
superfície de incidência para os materiais cerâmicos (a) e políméricos (b). 

 

 

As Figuras 5.39 e 5.40 apresentam os histogramas das distribuições do diâmetro 

dos poros mensurados na seção transversal e na superfície de incidência do feixe 

luminoso, dos quatro materiais cerâmicos estudados. A Figura 5.39 mostra que houve 

maior freqüência de ocorrência de poros na superfície de incidência comparada a seção 

transversal para ambos materiais. O IA apresentou para os valores de diâmetro dos poros 

na superfície de incidência com maior freqüência para poros de até 6,0 µm e entre 5,0 e 

6,0 µm na seção transversal (Figura 5.39a). O IZ apresentou valores de diâmetro dos 

poros semelhante ao IA com maior freqüência para poros entre 5,0 e 6,0 µm nas duas 

superfícies avaliadas (Figura 5.39b). 
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Na Figura 5.40 nota-se que houve maior freqüência de ocorrência de poros na 

superfície de incidência comparada a seção transversal para o IS e comportamento 

inverso para a porcelana VM7. O IS apresentou distribuição dos valores de diâmetro dos 

poros na superfície de incidência entre 5,0 e 7,0 µm e entre 5,0 e 6,0 µm na seção 

transversal (Figura 5.40a). Já para a porcelana VM7, nota-se uma larga banda de 

distribuição nos valores de diâmetro de poros, variando entre 5,0 e 13 µm nas duas 

superfícies analisadas (Figura 5.40b). 
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(b) 

Figura 5.39 –Histograma de distribuição dos diâmetros (µm) dos poros observados na seção transversal e 
na superfície de incidência para os materiais IA (a); IB (b). 
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(b) 

Figura 5.40 - Histogramas de distribuição dos diâmetros (µm) dos poros observados na seção transversal e 
na superfície de incidência para os materiais IS (a); VM7 (b). 

 

 

Os resultados da análise quantitativa da fração volumétrica e do tamanho médio 

dos cristais encontram-se na Tabela 5.3. A porcelana VM7, por ser composta 

predominantemente por fase amorfa, como comprovado pelos resultados de difração de 

Raios X, foi excluída desta análise. Nota-se que existem diferenças significativas entre as 

frações volumétricas de cristais, sendo que o compósito IA apresentou a maior média, 

seguido pelos compósitos IS e pela fração de alumina no composto IZ, a fração de 

zircônia (IZ) apresentou a menor média entre todos os materiais. 
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O compósito IS apresentou maior diâmetro médio das partículas de sua fase 

cristalina (espinélio 4,37 µm), entre compósitos sendo estatisticamente diferente em 

relação ao IA e IZ. Os cristais de alumina medidos como a fase cristalina do IA tiveram 

diâmetro médio de ~1,4 µm e foram estatisticamente semelhantes aos cristais de alumina 

da principal fase do compósito IZ (~1,3 µm), também foram estatisticamente semelhantes 

à segunda fase cristalina do IZ (cristais de zircônia) com diâmetro médio de cerca de 1,0 

µm. 

A Figura 5.41 apresenta as curvas de distribuição dos diâmetros das partículas 

observados na seção transversal e na superfície de incidência dos compósitos IA (cristais 

de alumina), IS (cristais de espinélio) e IZ (cristais de alumina e zircônia).  

 

Tabela 5.3 – Média de fração volumétrica e diâmetro médio dos cristais com respectivos desvios-padrão e 
coeficientes de variação para os materiais cerâmicos estudados com fase cristalina (para um 
mesmo parâmetro, valores seguidos da mesma letra são estatisticamente semelhantes 
p>0,05). 

Material  
IA IS IZ 

Cristal alumina espinélio alumina zircônia 
Fração vol 

(%) 
74,7±2,66 

(4%) a 
73,7±2,03 

(3%) a 
61,8±4,8 
(8%) b 

20,1±4,4 
(22%) c 

Diâmetro médio 
(µµµµm) 

1,37±0,20 
(15%) b 

4,37±1,38 
(32%) a 

1,28±0,15 
(11%) b 

1,01±0,12 
(12%) b 
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Figura 5.41 – Curvas de distribuição dos diâmetros (µm) dos cristais para os compósitos cerâmicos IA 
(alumina), IS (espinélio) e IZ (Al-alumina e Zr-zircônia).  
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 A Figura 5.42 apresenta os histogramas das distribuições do diâmetro das 

partículas na fase cristalina dos compósitos cerâmicos estudados. A Figura 5.42a mostra 

que para o IA os valores de diâmetro de cristais de alumina mais freqüentes variam entre 

0,5 e 1,5 µm. Já para o IS as maiores freqüências nos valores do diâmetro dos cristais de 

espinélio estão entre 1,5 e 3,5 µm (Figura 5.42b). No histograma referente ao IZ (Figura 

5.42c) nota-se que existe maior freqüência para os cristais de alumina em relação aos 

cristais de zircônia. Os valores do diâmetro dos cristais de alumina estão entre 0,5 e 1,0 

µm, enquanto o valor mais freqüente para os cristais de zircônia foi de 0,5 µm.    
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Figura 5.42 – (a) (b) (c) histogramas de distribuição dos diâmetros (µm) dos cristais para os compósitos 
cerâmicos IA (alumina), IS (espinélio) e IZ (alumina e zircônia). 
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5.1.13 Livre caminho médio 

 

 

A Figura 5.43 mostra imagens das análises realizadas para a determinação do 

intercepto linear médio e análise do livre caminho óptico da luz. A Figura 5.43a,c,e 

mostram imagens dos compósitos cerâmicos com as linhas guia delineadas e a Figura 

5.43b,d,f mostram o mapa gerado com as linhas guia utilizadas para a medição. 

A Tabela 5.4 apresenta o número de interceptos linear médio e o livre caminho 

médio percorrido pela luz nos compósitos cerâmico. O compósito IZ apresentou o maior 

valor de interceptos lineares no caminho da luz (~850) sendo 6% maior que o IA que 

apresentou valor intermediário e 162% maior em comparação ao IS que teve o menor 

valor de interceptos no caminho óptico. O compósito IS apresentou o maior valor no livre 

caminho médio, com mudanças de fase ocorrendo a cada 3,26 µm em média, o IA 

apresentou valor intermediário (1,30 µm), sendo essa mudança no trajeto do feixe 

luminoso 151% menor que o IS e 10% maior que o IZ, que teve um valor do livre 

caminho médio de 1,22 µm. É importante ressaltar que o menor valor do livre caminho 

óptico indica que o material possui menos centros espalhadores da luz, ou seja, a 

distância para que haja mudança na direção do feixe é maior, diminuindo o espalhamento. 

No entanto, o maior valor no intercepto linear médio indica que a luz muda o meio com 

mis freqüência, assim em se tratando de materiais heterogêneos como os compósitos 

cerâmicos aqueles que são mais espalhadores apresentam maiores valores de interceptos.  
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(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 

Figura 5.43- Análise do caminho óptico da luz; a,c,e imagens dos compósitos com as linhas guia para 
mensuração do o intercepto linear médio e do livre caminho da luz; b,d,f  linhas guia 
utilizadas para a medição. 
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Tabela 5.4 – Valores de interceptos linear médio (mm-1) e livre caminho médio percorrido pela luz nas 
diferentes fases dos compósitos cerâmicos com respectivos desvios-padrão e coeficientes de 
variação. 

  IA IS IZ 

Interceptos/(mm-1) 
798±84 
(11%) 

324±89 
(28%) 

849±57 
(7%) 

Livre caminho médio (µµµµm) 
1,30±0,14 

(11%) 
3,26±0,88 

(27%) 
1,22±0,08 

(7%) 
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5.2 PROPRIEDADES ÓPTICAS DOS MATERIAIS  

 

 

5.2.1 Razão de contraste e mascaramento   

 

 

A Tabela 5.5 e as Figuras 5.44 e 5.45 mostram os valores médios de razão de 

contraste (RC) dos materiais estudados, na diferentes espessuras. Na Tabela 5.5, nota-se 

uma queda porcentual nos valores de RC conforme se diminui a espessura, quando se 

compara as espessuras de 1,5, 1,0 e 0,5 mm. Esse fato não foi visualizado para os 

materiais cerâmicos na espessura de 2,0 mm. Nota-se que o IA e o IZ tiveram os maiores 

valores de RC comparados aos outros materiais, apresentando diferenças estatisticamente 

significantes. Já os materiais IS e VM7 apresentaram valores intermediários de RC com 

diferenças significantes entre as espessuras 1,5, 1,0 e 0,5 mm; entre as espessuras 2,0 e 

1,5 mm nota-se diferença apenas para a VM7, já para o IS essa diferença não foi vista 

(Tabela 5.5). Os materiais EX e CIM tiveram os menores valores de RC, mostrando 

maior translucidez dentre os materiais (os valores maiores de RC indicam maior 

opacidade). A Figura 5.44 mostra as curvas de Yw/Yb (=RC) em função da espessura, 

nota-se que a os compósitos IZ e IA apresentaram comportamento semelhante. Para os 

materiais IS, VM7, EX e CIM, nota-se uma maior mudança na razão quando a espessura 

aumenta de 0,5 para 1,5 mm. O ranqueamento de opacidade visto para os materiais do 

estudo foram, nas espessuras de 0,5, 1,0 e 1,5 mm, IZ>IA>IS>VM7>EX>CIM. Já na 

espessura de 2,0 mm, o ranqueamento foi IA (0,93), IZ (0,91), VM7 (0,79), IS (0,67), EX 

(0,78) e CIM (0,76).    

A Figura 5.45 apresenta a razão de contraste obtida para os espécimes cerâmicos 

confeccionados em duas camadas nas espessuras de 1 e 2 mm e para os espécimes 

cimentados em três camadas (~ 1,5 mm). Pode-se notar que, para todos os grupos, os 

menores valores de RC foram para os espécimes de 1 mm confeccionados em duas 

camadas, seguidos dos espécimes cimentados de três camadas, enquanto os espécimes de 

duas camadas com 2 mm tiveram os maiores valores de opacidade, dada pelos maiores 

valores de RC. Esse efeito deve estar associado ao potencial de mascaramento dos 

materiais em diferentes espessuras.  
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Tabela 5.5- Média de razão de contraste dos materiais estudados, calculados a partir dos resultados de 
reflectância do espécime sobre os fundos preto e branco (Yb/Yw) o com respectivos desvios-
padrão (para um mesmo parâmetro, valores seguidos da mesma letra são estatisticamente 
semelhantes p>0,05) 

 IA IZ IS VM7 EX CIM 

0,5 0,87±0,03cd 0,94±0,03ab 0,42±0,02k 0,41±0,04k 0,40±0,05k 0,24±0,01l 

1,0 0,94±0,02ab 0,97±0,03ab 0,68±0,02i 0,71±0,05hi 0,45±0,05k 0,45±0,02k 

1,5 0,99±0,01a 1,00±0,01a 0,82±0,01def 0,82±0,03def 0,71±0,03hi 0,61±0,02j 

2,0 0,93±0,05abc 0,91±0,05bc 0,67±0,10ij 0,79±0,08efg 0,78±0,03fg 0,76±0,02gh 

 

 

 
Figura 5.44 – Razão de contraste obtida para os materiais estudados em função da espessura do espécime   
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Figura 5.45 – Razão de contraste obtida para os espécimes cerâmicos confeccionados em duas camadas nas 

espessuras de 1 e 2 mm e para os espécimes cimentados em três camadas 

 

Os valores médios de ∆E em função do material e da espessura estão apresentados 

na Tabela 5.6 e Figuras 5.46 e 5.47 para espécimes monolíticos e de duas camadas. É 

importante ressaltar que quanto menor o valor de ∆E, maior é a capacidade de 

mascaramento do material, já que isso denota pequena diferença de cor quando se 

comparam os resultados do material sobre os fundos branco e preto. Considerando-se 

somente espécimes monolíticos, os resultados mostraram que, para quase todos os 

materiais (exceto IZ), o valor de ∆E sofreu alguma variação significativa em função da 

alteração da espessura do espécime, fato este já demonstrado pela literatura para outros 

materiais dentários. 

O material IZ foi o único que não teve o valor de ∆E significativamente alterado 

quando se variou a espessura do espécime. Nota-se na Tabela 5.6 que as médias de ∆E 

desse material variaram de 0,2 até 3,4, denotando alta capacidade de mascaramento dessa 

cerâmica independentemente da espessura. Além disso, é importante notar que esses 

valores estão ao redor do limite clinicamente aceitável (∆E=3,0), ou seja, as variações de 

cor aferidas para o IZ não são percebidas por um observador experiente. O material IA 

também apresentou uma ótima capacidade de mascaramento quando a espessura variou 

de 1,0 até 2,0 mm, já que nessa faixa de espessura não houve diferença significativa entre 

os valores de ∆E medidos e, além disso, esses valores também ficaram abaixo do valor 

clinicamente relevante. Entretanto, quando a espessura foi reduzida para 0,5 mm, o valor 
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de ∆E aumentou significativamente para 7,1, denotando que nessa espessura o material 

IA não consegue mascarar eficientemente o fundo preto. 

 

Tabela 5.6 – Valores médios de ∆E obtidos após medição dos espécimes sobre os fundos branco e preto em 
função da espessura e do material para espécimes monolíticos e em duas camadas. Para 
espécimes de duas camadas, a porcelana de recobrimento utilizada foi a VM7 

 IA IZ IS VM7 EX 

0,5 7,1 ± 1,4 e,f 2,2 ± 1,2 g,h,i 27,5 ± 1,2 b 28,6 ± 2,0 b 34,7 ± 3,2 a 

1,0 3,0 ± 0,6 g,h,i 1,0 ± 1,2 h,i 13,8 ± 1,1 c 14,3 ± 2,0 c 28,7 ± 3,9 b 

1,5 0,6 ± 0,2 h,i 0,2 ± 0,2 h,i 7,4 ± 0,4 e,f 9,4 ± 1,1 d,e 14,2 ± 1,4 c 

2,0 2,8 ± 1,4 g,h,i 3,4 ± 1,4 g, h 13,5 ± 4,3 c 8,4 ± 2,7 e 11,5 ± 0,6 c,d 

2 camadas (1 mm)* 4,9 ± 1,1 f,g 0,7 ± 0,5 h,i 13,4 ± 1,3 c --- --- 

2 camadas (2 mm)** 1,2 ± 0,5 h,i 0,8 ± 0,7 h,i 7,0 ± 1,5 e,f --- --- 

*0,5 mm de infraestrutura + 0.5 mm de porcelana de recobrimento 

** 1,0 mm de infraestrutura + 1.0 mm de porcelana de recobrimento 
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Figura 5.46 – Diferença de cor (∆E) em função da espessura para espécimes monolíticos. Os valore de ∆E 

foram obtidos avaliando-se os materiais sobre os fundos branco e preto 
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Figura 5.47 - Diferença de cor (∆E) em função da espessura para espécimes em duas camadas. Os valore de 
∆E foram obtidos avaliando-se os materiais sobre os fundos branco e preto 

 

Os valores de ∆E obtidos para os materiais IS, VM7 e EX indicam que nenhum 

desses materiais consegue mascarar eficientemente o fundo preto independentemente da 

espessura utilizada, já que todos os valores firam bem acima do limite de 3,0 (Figura 

5.46). Em uma espessura de 0,5 mm, esses três materiais apresentam uma grande 

diferença de cor, com valores de ∆E variando de 27,5 até 34,7. Mesmo assim, é 

importante notar que a espessura do espécime tem um efeito significativo no valor de ∆E 

medido. A resina composta (EX) foi o material que apresentou o pior comportamento em 

termos de mascaramento de um fundo escuro, pois nas espessuras de 0,5 até 1,5 mm, este 

material apresentou valores de ∆E significativamente maiores do que os dos outros 

materiais nas mesmas espessuras. Já os materiais IS e VM7 apresentaram comportamento 

muito semelhante com relação à diferença de cor. Para esses dois materiais, com exceção 

do valor medido na espessura de 2,0 mm, todos os valores de ∆E foram semelhantes 

independentemente da espessura. 

O comportamento dos espécimes de duas camadas com relação a ∆E variou de 

acordo com o material de infra-estrutura avaliado (Tabela 5.6 e Figura 5.47). Os 

espécimes de duas camadas com infra-estrutura de IZ não tiveram o valor de ∆E afetado 

pela espessura, já que os valores obtidos com espécimes de 1 e 2 mm foram similares. 

Além disso, esses valores de ∆E foram muito baixos, ao redor de 0,7, significando que 

essas estruturas têm alta capacidade de mascarar um fundo muito escuro 

independentemente da espessura. Para os espécimes de duas camadas com infra-estrutura 
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de IA, a espessura afetou fortemente os resultados de ∆E, já que os espécimes mais 

grossos (2 mm) foram capazes de mascarar o fundo escuro, enquanto os espécimes mais 

finos (1 mm) resultaram em um valor de ∆E significativamente maior (4,9) e que 

ultrapassou o limite clinicamente relevante de 3,0. 

 

 

5.2.2 Transmitância  

 

 

5.2.2.1 Espécimes monolíticos 

 

 

 Os resultados de transmitância total, Tt, em função do comprimento de onda, λ, 

dos compósitos IA, IZ e IS, da porcelana VM7 e dos materiais poliméricos EX e CIM 

com espessura de 0,5 mm estão apresentados nas Figuras 5.48 e 5.49. Quanto aos 

compósitos cerâmicos, observa-se que tanto o IA como o IZ apresenta diminuição 

contínua do valor de Tt com a diminuição de λ, sendo que no IA, o valor de Tt diminui de 

~24% para < 1% na faixa de λ de 800 a ~400 nm, e no IZ, o valor de Tt diminui de ~7% 

para < 1% na faixa de λ de 800 a ~500 nm (Figura 5.48). Já no IS, o valor de Tt decai 

ligeiramente de ~36% para ~32% na faixa de λ de 800 a ~430 nm e, então, diminui 

acentuadamente para < 1% em λ de ~300 nm (Figura 5.48). Quanto à porcelana VM7, 

observa-se inicialmente um ligeiro decaimento de Tt de ~44% para 41% na faixa de 800 a 

600 nm, que é seguido por uma região de decaimento um pouco mais acentuada, onde Tt 

alcança valor de ~28% em ~350 nm, e, por fim, há uma forte diminuição acima deste λ, 

alcançando valor de Tt de ~10% em 300 nm (Figura 5.49). No caso dos materiais 

poliméricos (EX e CIM), observa-se diminuição contínua de Tt na faixa de λ de 800 a 

~360 nm, sendo que os valores mais altos observados a 800 nm foram de ~50% e ~69% 

para a resina EX e o cimento CIM, respectivamente (Figura 5.49). Em comparação com a 

porcelana VM7, os materiais poliméricos (tanto EX como CIM) apresentam rápida 

redução da transmitância abaixo de ~600 nm. 
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Figura 5.48 – Curvas de transmitância total (Tt) em função do comprimento de onda medidas no 

espectrofotômetro U3 dos compósitos IA, IZ e IS com espessura de 0,5 mm 
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Figura 5.49 – Curvas de transmitância total (Tt) em função do comprimento de onda medidas no 

espectrofotômetro U3 da porcelana VM7 e dos materiais poliméricos EX e CIM com 
espessura de 0,5 mm 

 

 

As tendências de variação da transmitância com o comprimento de onda (perfil 

das curvas espectrais) observadas nas amostras de 0,5 mm mantiveram-se similares nas 

demais espessuras do mesmo material, variando apenas a magnitude do valor da 

transmitância (Figura 5.50).  
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(a) (b) 

  

(c) (d) 

  

(e) (f) 

Figura 5.50 – Curvas de transmitância total (Tt) em função do comprimento de onda e da espessura dos 
materiais estudados: (a) IA; (b) IZ; (c) IS; (d) VM7; (e) EX; (f) CIM.  

 

 

No caso da resina EX, observou-se que as curvas de transmitância das amostras 

com 1,5 e 2,0 mm foram próximas (Figura 5.50e). Este comportamento anômalo deve 
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estar relacionado com a forma de preparação dos espécimes, pois este material foi o único 

que as amostras com diferentes espessuras não foram preparadas a partir dos mesmos 

espécimes iniciais, isto é, para cada espessura foram preparados diferentes espécimes. 

Em termos gerais, os comportamentos da transmitância na faixa de λ do visível 

(700 a 400 nm) foram próximos na maioria dos materiais deste estudo, que apresentou 

diminuição significativa de transmitância com a diminuição do comprimento de onda. A 

exceção foi o compósito IS, que apresentou pouca variação da transmitância na faixa do 

visível. Já o compósito IZ apresentou baixa translucidez, com valores de transmitância, 

em geral, menor que 1% na faixa do visível nas amostras com espessura acima de 0,5 mm 

(Figura 5.50). 

Para a determinação do coeficiente de absorção aparente, α, do modelo de Beer-

Lambert (Equação 4.1), os valores médios da transmitância total nos comprimentos de 

onda de 400, 500, 600 e 700 nm das amostras com diferentes espessuras de cada material 

foram plotados em função da espessura (Figura 5.51). Nesta figura também são 

apresentadas as curvas exponenciais obtidas a partir dos valores experimentais em cada 

comprimento de onda. Para a construção dos gráficos da Figura 5.51, não foram 

considerados valores de Tt menores que 1%, em decorrência do ruído eletrônico do 

espectrofotômetro U3. Assim, para os casos de IA em 400 nm e IZ em 500 e 600 nm, que 

só apresentaram um valor nesta condição, as curvas foram traçadas impondo-se o valor 

de Tt na espessura zero igual ao valor de T0 determinado no comprimento de onda 

imediatamente acima. Estas curvas estão representadas como linhas tracejadas na Figura 

5.51. Os valores determinados de coeficiente de absorção aparente, α, e de transmitância 

na espessura zero, T0, da Equação 4.1 e os valores do coeficiente de correlação, cR2, das 

curvas ajustadas de cada material nos quatro comprimentos de onda analisados estão 

apresentados na Tabela 5.7. Observa-se que os valores do coeficiente de correlação das 

curvas ajustadas foram elevados (cR2 >99,0%) para todos os materiais, exceto para a 

resina EX, em decorrência provavelmente do método de preparação dos espécimes, como 

discutido anteriormente. Ainda assim, os ajustes das curvas foram bons, com valores de 

cR2 entre 90% e 95% (Tabela 5.7). O compósito IZ não apresentou dados suficientes para 

esta análise. 

 



 119 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

  

(e) (f) 

 
Figura 5.51 – Transmitância total em função da espessura e do comprimento de onda de (a) IA; (b) IZ; (c) 

IS; (d) VM7; (e) EX; (f) CIM, com curvas exponenciais ajustadas sobre os resultados 
experimentais 
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Tabela 5.7 – Valores de coeficiente de absorção aparente, α, transmitância na espessura zero, T0, e 
coeficiente de correlação, cR2, das curvas ajustadas na Figura 5.51 em função do comprimento 
de onda para todos os materiais investigados  

Comprimento de onda Material  Parâmetros 
400 nm 500 nm 600 nm 700 nm 

α 6,4127 2,1736 1,3657 0,9788 
T0 0,3549 0,3549 0,3761 0,3855 IA 
cR2 Ajustado 0,9980 0,9987 0,9982 
α --- 5,8339 3,5599 2,5706 
T0 --- 0,2051 0,2051 0,2051 IZ 
cR2 --- --- --- --- 
α 1,1760 0,5758 0,5115 0,4869 
T0 0,4786 0,4643 0,4568 0,4583 IS 
cR2 0,9968 0,9958 0,9957 0,9956 
α 1,4456 0,9501 0,6141 0,5212 
T0 0,5942 0,5833 0,5584 0,5560 VM7 
cR2 0,9980 0,9981 0,9975 0,9974 
α 0,9042 0,7776 0,3995 0,3776 
T0 0,1584 0,4476 0,4961 0,5652 RC 
cR2 0,9230 0,9017 0,9438 0,9482 
α 2,2688 0,9532 0,5574 0,4527 
T0 0,5751 0,696 0,7416 0,8042 Cimento 
cR2 0,9983 0,9982 0,9947 0,9953 

 

 

A Figura 5.52 apresenta o gráfico dos valores de transmitância na espessura zero, 

T0, plotados em função do comprimento de onda. Observa-se que os valores de T0 

praticamente mantiveram-se constantes na faixa de λ de 400 a 700 nm nos materiais 

cerâmicos (IA de ~35% a 39%, IS de ~46% a 48% e VM7 de ~56% a 59%). Já os 

materiais poliméricos apresentaram forte redução de T0 com a diminuição de λ. O 

cimento CIM apresentou variação de T0 de ~80% a 58% entre 700 e 400 nm (taxa de 

redução média de ~7% a cada 100 nm). A resina EX apresentou taxa de redução de T0 

(~6% a cada 100 nm) próximo à do CIM entre 700 e 500 nm, mas abaixo desta faixa 

apresentou redução acentuada (o valor de T0 diminuiu de ~57% a 16% entre 700 e 400 

nm) (Figura 5.52). O valor de T0 representa a máxima transmitância que se pode alcançar 

num material. 
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Figura 5.52 – Transmitância na espessura zero, T0, em função do comprimento de onda 

 

A Figura 5.53 apresenta o gráfico dos valores de coeficiente de absorção aparente, 

α, plotados em função do comprimento de onda. Observa-se que os valores de α dos 

materiais IS, VM7, EX e CIM foram relativamente baixos em 700 nm (~0,4 a 0,5 mm-1), 

mas tenderam a subir rapidamente abaixo de 600 nm, alcançando valores entre ~0,9 a 1,5 

mm-1 a 400 nm, exceto o cimento CIM que apresentou valor de 2,3 mm-1 neste 

comprimento de onda. Já o compósito IA apresentou valores de α mais elevados, de 1,0 a 

2,2 mm-1 entre 700 e 500 nm, que passou a um valor muito alto (6,4 mm-1) em 400 nm. O 

compósito IZ, por sua vez, apresentou valores ainda mais elevados de α, variando de 2,6 

a 5,8 mm-1 entre 700 e 500 nm (Figura 5.53). 
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Figura 5.53 – Coeficiente de absorção aparente, α, do modelo de Beer-Lambert em função do comprimento 

de onda 
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 A Figura 5.54a apresenta a curva medida de transmitância difusa, Td, comparada 

com a de transmitância total, Tt, do compósito IA. Observa-se que as curvas espectrais 

são muito próximas, mostrando que a maior parte da luz transmitida é difusa. Observou-

se, também, que os valores de Td apresentaram forte correlação linear com os valores de 

Tt (com coeficientes de correlação próximos de 1) (Figura 5.54b). Resultados similares 

foram observados para todas as condições investigadas. A partir da correlação mostrada 

na Figura 5.54b, determinou-se a fração média normalizada (para 100%) da componente 

de transmitância difusa na transmitância total e, por subtração, a fração média 

normalizada da componente de transmitância direta (em linha), cujos resultados estão 

apresentados nas Tabelas 5.8 e 5.9, respectivamente.  
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Figura 5.54 – Resultados típicos de transmitância difusa comparados com os de transmitância total: (a) IA – 
0,5 mm; (b) VM7 – 1,5 mm. Em (b), a faixa azul corresponde a barras de erro (± um desvio-
padrão) em x e y 

 

Os valores calculados de transmitância direta, TL, foram, em geral, menores do 

que 5% nos materiais analisados, mas alguns valores dos compósitos IA e IZ chegaram a 

alcançar cerca de 10%, o que é surpreendente, uma vez que estes materiais são os menos 

translúcidos dentre os analisados. Em relação ao efeito da espessura, seria de se esperar, 

em materiais com centros espalhadores de luz, que os valores de TL diminuíssem com o 

aumento do caminho óptico, mas não se observou qualquer tendência entre estes valores 

e a espessura da amostra (Tabela 5.9). 
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Tabela 5.8 – Fração média normalizada da componente de transmitância difusa (Td) na transmitância total 

(Tt), determinada entre 300 e 800 nm, a partir da correlação linear entre Tt e Td 

Materiais 
 

IA  IZ  IS  VM7  EX CIM 

0,50 0,930  0,967  0,969  0,949  0,982 0,980 

1,00 0,970  0,944  0,972  0,962  0,980 0,977 

1,50 0,978  0,969  0,987  0,995  0,976 0,968 

2,00 0,887  0,911  0,964  0,977  0,969 0,955 

 

 

Tabela 5.9 – Fração média normalizada da componente de transmitância direta (TL) na transmitância total 
(Tt), calculada a partir dos resultados da Tabela 2 

Materiais 
 

IA  IZ  IS  VM7  EX CIM 

0,50 0,070  0,033  0,031  0,052  0,018 0,020 

1,00 0,030  0,056  0,028  0,038  0,020 0,023 

1,50 0,023  0,031  0,013  0,005  0,024 0,032 

2,00 0,113  0,089  0,036  0,023  0,031 0,045 

 

 

 

5.2.2.2 Espécimes em camadas 

 

 

As Figuras 5.56, 5.57 e 5.58 apresentam as curvas espectrais de transmitância 

total das bilayers de IA, IZ e IS (todas recobertas com porcelana VM7) com espessuras 

de 1 e 2 mm, respectivamente. As curvas foram mensuradas com a porcelana no lado 

incidente do feixe luminoso. Como esperado, a transmitância das bilayers decresce no 

sentido de IS, IA e IZ e com o aumento da espessura. Os perfis das curvas espectrais das 

bilayers de IA (Figura 5.55) e IZ (Figura 5.56) se assemelham aos respectivos perfis das 

curvas espectrais dos monolíticos de IA e IZ (Figura 5.49), mostrando que o 

comportamento de transmitância da bilayer foi determinado pelo comportamento do 

material menos translúcido (neste caso, os compósitos cerâmicos IA e IZ em relação à 
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porcelana VM7). No caso da bilayer de IS (Figura 5.57), o perfil da curva espectral se 

assemelha mais ao do monolítico da VM7 (Figura 5.51d) do que o do monolítico da IS 

(Figura 5.51c), indicando que o comportamento de transmitância da bilayer foi 

determinado pelo produto (multiplicação) entre os valores de transmitância dos dois 

materiais. 
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Figura 5.55 – Transmitância total da bilayer VM7-IA com espessuras de 1 e 2 mm. As faixas pretas 
correspondem a barras de erro (± um desvio-padrão) 
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Figura 5.56 – Transmitância total da bilayer VM7-IZ com espessuras de 1 e 2 mm. As faixas pretas 
correspondem a barras de erro (± um desvio-padrão) 
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Figura 5.57 – Transmitância total da bilayer VM7-IS com espessuras de 1 e 2 mm. As faixas pretas 
correspondem a barras de erro (± um desvio-padrão) 

 

A Figura 5.58 apresenta as curvas espectrais das restaurações cimentadas de IA, 

IZ e IS com espessura de 1,5 mm, que foram preparadas com as respectivas bilayers de 1 

mm e com material de fundo resinoso (cimento CIM + resina EX). O perfil das curvas 

espectrais das restaurações de IA e IZ não apresentam mudanças significativas em 

relação ao perfil das curvas espectrais das respectivas bilayers (Figuras 5.56 e 5.57), mas 

o perfil da curva espectral da restauração de IS apresenta mudança na faixa de 

comprimento de onda menor do que cerca de 600 nm, determinada pela rápida 

diminuição da transmitância dos materiais poliméricos nesta faixa de comprimento de 

onda (Figura 5.50). 
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Figura 5.58 – Transmitância total das restaurações cimentadas de IA, IZ e IS com espessura de 1,5 mm. As 
faixas pretas correspondem a barras de erro (± um desvio-padrão) 

 

 

 

5.2.3 Reflectância  

 

 

5.2.3.1 Espécimes monolíticos 

 

 Os resultados de reflectância total em função do comprimento de onda, λ, dos 

materiais estudados com fundo branco e preto e espessura de 0,5 mm estão apresentados 

na Figura 5.59. Observa-se que, grosso modo, as curvas de reflectância dos materiais com 

fundo branco se assemelham às curvas de transmitância. Observa-se, também, que quanto 

menor a diferença entre as curvas de reflectância do fundo branco e fundo preto em cada 

material, menor é a sua translucidez.  
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(a) IA (b) IZ 

  
(c) IS (d) VM7 

  
(e) EX (f) CIM 

Figura 5.59 – Curvas de reflectância total em função do comprimento de onda dos materiais estudados com 
fundo branco e preto e espessura de 0,5 mm: (a) IA; (b) IZ; (c) IS; (d) VM7; (e) EX; (f) CIM  

 

As Figuras 5.61 a 5.66 apresentam as curvas espectrais de reflectância dos 

materiais estudados comparando as reflectâncias de amostras com diferentes espessuras 

em um mesmo fundo (branco ou preto). Para os compósitos IA, IZ e IS, a reflectância 
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com fundo branco praticamente não é afetada pela espessura da amostra, mas a 

reflectância com fundo preto aumenta com o aumento da espessura, o que reduz a 

diferença entre as duas reflectâncias com o aumento da espessura (Figuras 5.61 a 5.63). A 

porcelana VM7 apresentou comportamento similar, exceto a amostra com menor 

espessura (0,5 mm), que apresentou reflectância com fundo branco um pouco maior do 

que a das demais amostras (Figura 5.63a). Já os materiais poliméricos apresentaram 

tendência de diminuição da reflectância com fundo branco com o aumento da espessura 

(Figuras 5.65a e 5.66a). Em todos os materiais estudados, entretanto, ocorreu redução das 

diferenças entre as reflectâncias com fundo branco e preto com o aumento da espessura. 

 

(a)  (b)  

Figura 5.60 – Curvas de reflectância total em função do comprimento de onda e da espessura do compósito 
IA com: (a) fundo branco; e (b) fundo preto.  

 

(a)  (b)  

Figura 5.61 – Curvas de reflectância total em função do comprimento de onda e da espessura do compósito 
IZ com: (a) fundo branco; e (b) fundo preto  
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(a)  (b)  

Figura 5.62 – Curvas de reflectância total em função do comprimento de onda e da espessura do compósito 
IS com: (a) fundo branco; e (b) fundo preto.  

 

  
(a)  (b)  

Figura 5.63 – Curvas de reflectância total em função do comprimento de onda e da espessura da porcelana 
VM7 com: (a) fundo branco; e (b) fundo preto  

 

  
(a)  (b)  

Figura 5.64 – Curvas de reflectância total em função do comprimento de onda e da espessura da resina EX 
com: (a) fundo branco; e (b) fundo preto  
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(a)  (b)  

Figura 5.65 – Curvas de reflectância total em função do comprimento de onda e da espessura do cimento 
CIM com: (a) fundo branco; e (b) fundo preto  

 

A partir dos resultados de reflectância medidos com os fundos branco e preto, foi 

aplicado o modelo de Kubelka-Munk para o cálculo dos coeficientes de espalhamento (S) 

e absorção (K). As Figuras 5.67 a 5.72 apresentam os valores de S e K determinados para 

todas as amostras monolíticas preparadas.  
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Figura 5.66 – Valores determinados de coeficientes de absorção (K) e espalhamento (S) pelo modelo de 

Kubelka-Munk do compósito IA 
 

No caso dos compósitos (Figuras 5.67 a 5.70), o coeficiente de espalhamento (S) 

tende a cair ligeiramente com o aumento de λ na faixa de altos valores de comprimento 

de onda e em complemento aumenta ligeiramente o coeficiente de absorção (K). Na faixa 

de baixo λ, observa-se aumento significativo de K com concomitante redução de S, 

principalmente na faixa do UV (< 400 nm). Os perfis das curvas espectrais tanto de 
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transmitância como de reflectância destes materiais são, portanto, determinados 

principalmente pelo comportamento do processo de espalhamento. No caso da porcelana 

VM7, o coeficiente de espalhamento (S) não varia muito na faixa do visível, mas o 

coeficiente K aumenta rapidamente abaixo de cerca de 600 nm (Figura 5.69). Assim, os 

perfis das curvas espectrais de transmitância e espalhamento são reduzidos nesta faixa de 

λ principalmente pelo aumento significativo de absorção no material, que não é 

acompanhado pela redução significativa de K. No caso dos materiais poliméricos (EX e 

CIM), o comportamento é distinto. Nestes materiais, o coeficiente de espalhamento 

aumenta fortemente com a diminuição de λ na faixa do visível até o pico em torno de 400 

nm, enquanto o coeficiente de absorção só inicia aumento significativo abaixo de cerca 

de 550 nm (Figuras 5.71 e 5.72). Nestes materiais a diminuição da translucidez ocorre, 

portanto, pelo aumento significativo de K. 
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Figura 5.67 – Valores determinados de coeficientes de absorção (K) e espalhamento (S) pelo modelo de 
Kubelka-Munk do compósito IZ 

 

Quanto ao efeito da espessura nos coeficientes K e S, não se observaram 

tendências claras quanto a este efeito, embora o compósito IZ tenha apresentado valores 

de coeficiente de espalhamento (S) significativamente maiores na amostra mais espessa 

(Figura 5.67). Em geral, entretanto, observou-se que os valores de S apresentaram 

grandes variações entre as amostras com diferentes espessuras, além, também, de ter sido 

influenciada pelo λ, principalmente na faixa de baixos comprimentos de onda. 
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Figura 5.68 – Valores determinados de coeficientes de absorção (K) e espalhamento (S) pelo modelo de 

Kubelka-Munk do compósito IS 
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Figura 5.69 – Valores determinados de coeficientes de absorção (K) e espalhamento (S) pelo modelo de 

Kubelka-Munk da porcelana VM7 
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Figura 5.70 – Valores determinados de coeficientes de absorção (K) e espalhamento (S) pelo modelo de 

Kubelka-Munk da resina EX 
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Figura 5.71 – Valores determinados de coeficientes de absorção (K) e espalhamento (S) pelo modelo de 

Kubelka-Munk do cimento CIM 
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5.2.3.2 Espécimes em camadas 

 

As Figuras 5.73 e 5.74 apresentam as curvas espectrais de reflectância total das 

bilayers de IA, IZ e IS (todas recobertas com porcelana VM7) com espessuras de 1 e 2 

mm, respectivamente. As curvas foram mensuradas com a porcelana no lado incidente do 

feixe luminoso. Observa-se que os perfis de reflectância, tanto com fundo branco como 

com fundo preto, são semelhantes para todas as bilayers investigadas, mostrando 

características compostas de ambos os materiais que as compõem (comparar com as 

curvas espectrais de reflectância dos compósitos e da porcelana da Figura 5.59). A 

principal diferença entre as curvas espectrais de refletância das bilayers com diferentes 

infraestruturas (compósitos) está relacionada com a magnitude da reflectância com fundo 

preto, isto é, com a diferença entre as curvas de reflectância com fundo branco e preto, 

que diminui na ordem de VM7-IS para VM7-IA e VM7-IZ (aumenta a opacidade). 

A Figura 5.74 apresenta as curvas espectrais de reflectância total das restaurações 

cimentadas de IA, IZ e IS com espessura de 1,5 mm, que foram preparadas com as 

respectivas bilayers de 1 mm e com material de fundo resinoso (cimento CIM + resina 

EX). Observa-se que os perfis das curvas espectrais das restaurações não apresentam 

mudanças significativas em relação ao perfil das curvas espectrais das respectivas 

bilayers (Figura 5.72), mostrando pouco efeito do material de fundo polimérico na 

reflectância das restaurações. 
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(c) 

Figura 5.72 – Curvas de reflectância em função do comprimento de onda com fundos branco e preto de 
bilayers com espessura de 1 mm de: (a) VM7-IA; (b) VM7-IZ; (c) VM7-IS. As faixas pretas 
correspondem a barras de erro (± um desvio-padrão) 
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(c) 

Figura 5.73 – Curvas de reflectância em função do comprimento de onda com fundos branco e preto de 
bilayers com espessura de 2 mm de: (a) VM7-IA; (b) VM7-IZ; (c) VM7-IS. As faixas pretas 
correspondem a barras de erro (± um desvio-padrão) 
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(c) 

Figura 5.74 – Curvas de reflectância em função do comprimento de onda com fundos branco e preto das 
restaurações cimentadas com espessura de 1,5 mm de: (a) IA; (b) IZ; (c) IS. As faixas pretas 
correspondem a barras de erro (± um desvio-padrão) 
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6. DISCUSSÃO 

 

 

A importância da determinação dos coeficientes de absorção (K) e espalhamento 

(S) do modelo de Kubelka e Munk (K-M) é que eles descrevem o comportamento óptico 

de um material translúcido e possibilitam prever, por exemplo, o espectro de reflexão e a 

cor com diferentes espessuras e em vários fundos (Miyagawa et al., 1981; Miyagawa; 

Powers, 1983; Cook; McAree, 1985). Com o intuito de verificar a capacidade dos 

coeficientes K e S determinados neste trabalho em prever o comportamento óptico dos 

materiais investigados, foram realizados cálculos de curvas espectrais de reflectância e 

transmitância com estes coeficientes e os resultados foram comparados com as curvas 

medidas experimentalmente. 

Conhecendo-se os parâmetros do modelo de K-M, a reflectância (R) de um 

material, com uma espessura X, pode ser calculada pela Equação 2.4, quando este 

material está sobre um fundo de reflectância conhecida (Rg), ou pela Equação 2.18, 

quando o material está sob um fundo absorvente (preto). De forma equivalente, a 

transmitância (T) pode ser calculada com as Equações 2.5 e 2.17. Para comparação com 

os valores medidos experimentalmente, os valores calculados de R e T precisam ser 

convertidos para valores que consideram as reflexões superficiais, utilizando, por 

exemplo, as Equações 2.10 e 2.19 para os valores de R e T, respectivamente.  

As Figuras 6.1 a 6.4 apresentam comparativamente as curvas calculadas e 

medidas de reflectância em fundo preto. Nestas figuras, empregaram-se os coeficientes K 

e S determinados em uma amostra (com uma determinada espessura) para o cálculo das 

curvas em diferentes espessuras para comparação com as respectivas curvas medidas. 

Para os cálculos foram empregados os valores reais de espessura e não os valores 

nominais. Observa-se que a curva calculada apresenta excelente concordância com a 

medida, quando se utilizam os valores de K e S determinados na mesma amostra que 

geraram estes valores, mostrando consistência interna dos cálculos. Já no caso da 

previsão das curvas em diferentes espessuras, observam-se tanto boas concordâncias 

como algumas que desviam consideravelmente das curvas medidas. De forma qualitativa, 

entretanto, os parâmetros do modelo K-M descrevem bem as diferentes curvas espectrais 

de reflectância, como pode ser observado nas Figuras 6.1 a 6.4. 
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Figura 6.1 – Comparação entre curvas de reflectância calculadas com os coeficientes K e S determinados na 

amostra de 0,5 mm de espessura e curvas medidas em diferentes espessuras no compósito IA 
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Figura 6.2 – Comparação entre curvas de reflectância calculadas com os coeficientes K e S determinados na 

amostra de 1,5 mm de espessura e curvas medidas em diferentes espessuras no compósito IS 
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Figura 6.3 – Comparação entre curvas de reflectância calculadas com os coeficientes K e S determinados na 

amostra de 1,0 mm de espessura e curvas medidas em diferentes espessuras na porcelana 
VM7 
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Figura 6.4 – Comparação entre curvas de reflectância calculadas com os coeficientes K e S determinados na 

amostra de 2,0 mm de espessura e curvas medidas em diferentes espessuras na resina 
composta EX 
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 Uma forma de se quantificar a concordância entre as curvas espectrais medida e 

calculada pode ser realizada por meio da diferença de cor, ∆E, o qual considera as 

diferenças na faixa de comprimento de onda da luz visível (principalmente entre 400 e 

700 nm) (Miyagawa; Powers, 1983).  

 A Tabela 6.1 apresenta os valores de diferença de cor (∆E) calculados 

considerando as curvas espectrais medidas e calculadas nas amostras monolíticas. A 

Figura 6.5 apresenta estes valores na forma de gráfico. Observa-se que, em geral, os 

valores médios de ∆E em cada material foram relativamente baixos, menores que 3,0 

(clinicamente aceitável) (Tabela 6.1), embora alguns valores ficaram acima deste limite 

(Figura 6.5). A exceção foi o cimento CIM que apresentou elevados valores de ∆E. 

Excetuando este material, os valores de ∆E foram próximos ou menores do que os 

observados por Cook e McAree (1985) em resinas compostas e porcelanas dentárias.  

 

Tabela 6.1 – Valores de diferença de cor (∆E) entre as curvas espectrais de reflectância medida e calculada 
com os coeficientes K e S determinados na amostra de espessura indicada  

Espessura de 
determinação 

de K e S 

Espessura 
nominal da 

amostra 
(mm) 

IA IZ IS VM7 EX CIM 

0,5 0,16 0,04 0,43 0,88 1,23 2,22 
1,0 1,19 1,13 1,34 2,88 3,01 5,64 
1,5 0,32 0,85 1,67 2,10 0,80 7,20 

0,5 mm 

2,0 2,02 0,70 1,70 3,16 0,21 8,19 

0,5 2,02 0,78 2,56 1,25 3,85 3,83 
1,0 0,80 0,60 2,87 0,17 4,77 2,81 
1,5 0,09 0,04 0,23 0,32 1,07 1,25 

1,0 mm 

2,0 3,26 4,40 2,35 2,03 4,97 1,87 

0,5 1,02 0,79 0,48 1,54 0,20 2,15 
1,0 0,04 0,02 0,08 0,19 0,46 0,75 
1,5 0,80 0,73 3,08 0,70 3,97 1,97 

1,5 mm 

2,0 4,27 5,25 1,75 1,95 2,10 4,59 

0,5 3,94 --- 2,81 5,16 3,81 9,45 
1,0 3,12 --- 3,45 1,83 4,37 5,55 
1,5 1,63 --- 0,63 1,47 0,99 1,77 

2,0 mm 

2,0 0,01 --- 0,05 0,10 0,36 0,56 

Média 1,54 1,28 1,59 1,61 2,26 3,74  
Desvio-padrão 1,43 1,70 1,17 1,33 1,79 2,75 
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Figura 6.5 – Valores de diferença de cor (∆E) entre as curvas espectrais de reflectância medida e calculada 

com os coeficientes K e S determinados na Tabela 6.1  
 

 

 Os resultados mostraram que, em geral, os valores de coeficiente de espalhamento 

(S) e absorção (K) determinados nos materiais investigados conseguem descrever tanto 

quali como quantitativamente o comportamento de reflectância dos materiais.  

Já no caso da previsão da transmitância com os coeficientes K e S, só foram 

observadas boas concordâncias entre as curvas previstas e calculadas no compósito IS e 

porcelana VM7 (Figuras 6.6 e 6.7, respectivamente). Já as demais amostras apresentaram 

concordâncias pobres entre os valores previstos e medidos (Figura 6.8). 

Os coeficientes K e S determinados apresentaram, em geral, grandes variações 

entre os valores determinados em um mesmo material em diferentes espessuras (Figuras 

5.66 a 5.71), o que parece ter sido a causa de alguns valores elevados de diferença de cor 

(∆E) observados (Figura 6.5). Yang e Krause (2004) argumentam que os coeficientes K e 

S não são parâmetros intrínsecos do material e são inter-relacionados, o que pode ser a 

explicação das variações observadas destes parâmetros com a espessura.  
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Figura 6.6 – Curvas de transmitância medida e calculada pelo modelo de K-M em porcelana VM7 com 1 

mm de espessura.  
 

 

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

300 400 500 600 700 800

Comprimento de onda (nm)

Tr
an

sm
itâ

nc
ia

Calculada com K-S

Medida

 
Figura 6.7 – Curvas de transmitância medida e calculada pelo modelo de K-M em compósito IS com 0,5 

mm de espessura 
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Figura 6.8 – Curvas de transmitância medida e calculada pelo modelo de K-M em compósito IA com 0,5 

mm de espessura 
 

 

A Equação 2.16 apresenta o parâmetro k como função de K e S que, segundo 

Sugiyama et al. (1996), é igual ao coeficiente de absorção aparente (α) de Beer-Lambert, 

quando reflexões internas múltiplas são desprezíveis no material. Os valores de k 

calculados a partir da Equação 2.16 são comparados com os valores determinados de α 

(Tabela 5.7) nas Figuras 6.9 a 6.12. Observa-se que as tendências de variação destes 

parâmetros com o comprimento de onda são parecidas, mas, em geral, não há boa 

concordância de magnitude entre os parâmetros k e α. Também se observou que, na faixa 

da luz visível, o parâmetro k independeu da espessura no compósito IS (Figura 6.10), na 

porcelana VM7 (Figura 6.11) e no cimento CIM, excetuando a dispersão observada na 

amostra de 2 mm em baixos valores de λ nos dois últimos materiais. Mas no caso dos 

demais materiais, IA (Figura 6.9), IZ e EX (Figura 6.12), o parâmetro k variou 

consideravelmente entre as amostras de diferentes espessuras. 
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Figura 6.9 – Parâmetro k do modelo de K-M comparado com o valor do coeficiente de absorção aparente 

(α) de Beer-Lambert no compósito IA 
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Figura 6.10 – Parâmetro k do modelo de K-M comparado com o valor do coeficiente de absorção aparente 

(α) de Beer-Lambert no compósito IS 
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Figura 6.11 – Parâmetro k do modelo de K-M comparado com o valor do coeficiente de absorção aparente 

(α) de Beer-Lambert na porcelana VM7 
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Figura 6.12 – Parâmetro k do modelo de K-M comparado com o valor do coeficiente de absorção aparente 

(α) de Beer-Lambert na resina EX 
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 A aplicação do modelo de Beer-Lambert nos resultados de transmitância resultou 

no parâmetro de transmitância na espessura zero, T0 (Tabela 5.7). O cálculo do índice de 

refração, n, pela equação de Fresnel (Equação 2.11) supondo a forma do modelo de Beer-

Lambert da Equação 2.1, resultou em valores elevados, bem acima dos esperados para os 

materiais analisados (Barsoum, 1997). Supondo que a Equação 2.21 se aplica aos 

materiais estudados e que o índice de refração, n, não varia significativamente na faixa da 

luz visível (Kingery et al., 1976), foram calculados os valores reflectância difusa interna, 

r2 (Equação 2.12), cujos valores são apresentados na Figura 6.13.  
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Figura 6.13 – Valores calculados de reflectância difusa interna em função do índice de refração dos 

materiais investigados. A linha preta é o modelo de Judd (Equação 2.12) e a linha vermelha é 
o modelo de Mudgett e Richards (Equação 2.14)  

 

Observa-se variação significativa dos valores de r2, inclusive fora da faixa 

delimitada entre os modelos de Judd (Equação 2.12) e de Mudgett e Richards (Equação 

2.14). Como apresentado anteriormente, na seção Revisão da Literatura, ambas as 

equações têm sido utilizadas na literatura, em diferentes trabalhos, para a aplicação do 

modelo de Kubelka-Munk para determinação dos coeficientes de espalhamento (S) e 

absorção (K) e previsão de curvas de reflectância em função do comprimento de onda. 

Neste trabalho foram empregados os valores de r2 calculados com a equação de Judd. 

Uma análise preliminar, realizada com os resultados de reflectância do compósito IA, 

mostrou que os valores de coeficiente de espalhamento (S) são significativamente 

menores quando se utiliza os valores de r2 calculados com a equação de Mudgett e 
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Richards. Os valores do parâmetro k, que considera os coeficientes K e S, entretanto, 

foram praticamente idênticos, considerando os valores de reflectância difusa interna, r2, 

para correção da reflectância superficial pelos dois modelos. Este resultado sugere que 

qualquer um dos modelos pode ser empregado para esta correção e corrobora com a 

argumentação de Yang e Krause (2004) de que os coeficientes K e S não são parâmetros 

intrínsecos do material e são inter-relacionados. Uma análise mais profunda, entretanto, é 

necessário ser realizada para se compreender melhor o efeito da correção da reflectância 

superficial no modelo de Kubelka-Munk. 

 

 

6.1 MODELAGEM DO COMPORTAMENTO ÓPTICO DE BILAYERS E TRILAYERS 

 

 

 Para aplicar o modelo de Kubelka-Munk para o caso das bilayers, foram 

consideradas equações similares às Equações 2.22 e 2.23 dadas por: 

 

21

2
2

1
1 1 RR

RT
RRBi −

+=         (6.1) 

 

21

21

1 RR

TT
TBi −

=         (6.2) 

 

onde, RBi e TBi são, respectivamente, os valores da reflectância e transmitância da bilayer, 

R1 e R2 são, respectivamente, as reflectâncias da camada de incidência da luz e da 

camada de trás, e T1 e T2 são, respectivamente, as transmitâncias da camada de incidência 

da luz e da camada de trás. As Equações 6.1 e 6.2 não consideram as reflectâncias na 

interface entre as duas camadas. 

 Para o emprego das Equações 6.1 e 6.2, foram utilizados os coeficientes de 

espalhamento (S) e absorção (K), ou parâmetro k, de Kubelka-Munk determinados a 

partir dos materiais monolíticos que compõem a bilayer para os cálculos dos valores de 

R1 e R2 (Equação 2.4 ou 2.18) e T1 e T2 (Equação 2.5 ou 2.17). Os valores de RBi e TBi 

foram convertidos para valores que consideram as reflexões superficiais, utilizando as 

Equações 2.10 e 2.19 para os valores de R e T, respectivamente. Para a correção das 

reflectâncias na interface entre as duas camadas, o segundo termo da Equação 6.1 foi 
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corrigido por meio da Equação 2.10, considerando os valores de rd (Equação 2.13) e r2 

(Equação 2.12) calculados com o índice de refração relativo entre as duas camadas. Já 

para o caso da transmitância, a correção da reflectância na interface entre as duas 

camadas considerou a perda pela reflexão difusa na interface com o valor de rd (Equação 

2.13). 

 As Figuras 6.14 a 6.17 apresentam as curvas de reflectância calculadas pela 

Equação 6.1, considerando ou não a correção das reflectâncias na interface entre as 

camadas. Observa-se que a Equação 6.1 prevê com boa concordância as curvas de 

reflectância medidas. Em geral, observou-se melhor concordância quando não se 

empregou a correção das reflectâncias na interface entre as camadas. Já para o caso da 

previsão das curvas de transmitância a partir da Equação 6.2, as curvas calculadas não 

apresentaram concordância com as curvas medidas, principalmente no caso da bilayer de 

IZ (Figuras 6.18 a 6.20).  
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Figura 6.14 – Comparação entre as curvas de reflectância calculadas com e sem correção (Equação 6.1) 

utilizando os coeficientes K e S determinados nas amostras de 0,5 mm e a curva medida da 
bilayer de IA com 1 mm de espessura 
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Figura 6.15 – Comparação entre as curvas de reflectância calculadas com e sem correção (Equação 6.1) 

utilizando os coeficientes K e S determinados nas amostras de 0,5 mm e a curva medida da 
bilayer de IA com 2 mm de espessura 
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Figura 6.16 – Comparação entre as curvas de reflectância calculadas com e sem correção (Equação 6.1) 

utilizando os coeficientes K e S determinados nas amostras de 0,5 mm e a curva medida da 
bilayer de IZ com 2 mm de espessura 
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Figura 6.17 – Comparação entre as curvas de reflectância calculadas com e sem correção (Equação 6.1) 

utilizando os coeficientes K e S determinados nas amostras de 0,5 mm e a curva medida da 
bilayer de IS com 1 mm de espessura 
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Figura 6.18 – Comparação entre as curvas de transmitância calculadas com e sem correção (Equação 6.2) 

utilizando os coeficientes K e S determinados nas amostras de 0,5 mm e a curva medida da 
bilayer de IA com 1 mm de espessura. Também são apresentados os valores de transmitância 
prevista pela Equação 6.3 
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Figura 6.19 – Comparação entre as curvas de transmitância calculadas com e sem correção (Equação 6.2) 

utilizando os coeficientes K e S determinados nas amostras de 0,5 mm e a curva medida da 
bilayer de IZ com 1 mm de espessura. Também são apresentados os valores de transmitância 
prevista pela Equação 6.3 
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Figura 6.20 – Comparação entre as curvas de transmitância calculadas com e sem correção (Equação 6.2) 

utilizando os coeficientes K e S determinados nas amostras de 0,5 mm e a curva medida da 
bilayer de IS com 1 mm de espessura. Também são apresentados os valores de transmitância 
prevista pela Equação 6.3 
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 A previsão da transmitância da bilayer a partir do modelo de Beer-Lambert (TBL2) 

pode ser realizada por meio de: 

( )( ) ( )[ ]2211212 exp11 XXrrTBL αα +−−−=      (6.3) 

  

onde, r1 e r2 são, respectivamente, os valores da reflectância especular da camada de 

incidência da luz e da reflectância difusa da camada de trás, α1 e α2 são, respectivamente, 

os coeficientes de absorção aparente das camadas da frente e de trás e X1 e X2 são, 

respectivamente, as espessuras das camadas da frente e de trás. A correção da reflectância 

na interface entre as duas camadas é igual à aplicada na Equação 6.2, onde se considerou 

a perda pela reflexão difusa na interface com o valor de rd (Equação 2.13) calculado com 

o índice de refração relativo entre os materiais das duas camadas. As Figuras 6.18 a 6.20 

mostram que a Equação 6.3 prevê com boa concordância as curvas de transmitância 

medidas das bilayers. 

 Para o caso das restaurações cimentadas, simplificou-se o número de camadas 

para três, considerando apenas as bilayers e a resina EX de fundo. Esta simplificação foi 

realizada considerando que a camada de cimento CIM é fina (cerca de 80 µm como 

mostrou a análise por MEV-FEG) e que o comportamento óptico deste material é 

parecido com o da resina. De forma análoga às Equações 6.1 e 6.2, as seguintes equações 

foram consideradas para a previsão da reflectância e transmitância das trilayers: 

321

3
2

2
2

1

21

2
2

1
1 11 RRR
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+=       (6.4) 
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=         (6.5) 

 

onde, R1, R2 e R3 são, respectivamente, as reflectâncias da camada de incidência da luz, 

da camada intermediária e da camada de trás, e T1, T2 e T3 são, respectivamente, as 

transmitâncias da camada de incidência da luz, da camada intermediária e da camada de 

trás da trilayer. As Equações 6.1 e 6.2 não consideram as reflectâncias na interface entre 

as duas camadas e as correções das reflectâncias nas interfaces entre as camadas foram 

realizadas de forma análoga às realizadas nas bilayers, considerando os índices de 

refração relativos entre os materiais que definem a interface. 
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 No caso da transmitância da trilayer pelo modelo de Beer-Lambert (TBL3), a 

equação sem correção das reflectâncias das interfaces das camadas pode ser descrita por: 

 

( )( ) ( )[ ]332211212 exp11 XXXrrTBL ααα ++−−−=     (6.6) 

  

onde, r1 e r2 são, respectivamente, os valores da reflectância especular da camada de 

incidência da luz e da reflectância difusa da camada de trás, α1, α2 e α3 são, 

respectivamente, os coeficientes de absorção aparente das camadas da frente, do meio e 

de trás e X1, X2 e X3 são, respectivamente, as espessuras das camadas da frente, do meio 

e de trás. A correção da reflectância nas interfaces entre as camadas foi realizada 

considerando-se a perda pela reflexão difusa nas duas interfaces com os respectivos 

valores de rd (Equação 2.13), calculados com os índices de refração relativos entre os 

materiais das camadas. 

 As Figuras 6.21 a 6.23 apresentam as curvas de reflectância calculadas pela 

Equação 6.4, considerando ou não a correção das reflectâncias na interface entre as 

camadas. Observa-se que a Equação 6.4 não prevê tão bem as curvas de reflectância 

medidas como nas bilayers, mas pode ser considerada uma boa aproximação inicial. A 

correção das reflectâncias nas interfaces entre as camadas não melhorou muito a previsão. 

As curvas de reflectância calculadas sugerem que os vãos (gaps) observados entre a 

bilayer e o substrato resinoso foram introduzidos durante a preparação da análise 

microestrutural. Já para o caso da previsão das curvas de transmitância a partir da 

Equação 6.5, as curvas calculadas não apresentaram concordância com as curvas 

medidas, principalmente no caso da restauração cimentada de IZ (Figuras 6.24 a 6.26). A 

previsão da transmitância foi melhor com a Equação 6.6 considerando as perdas por 

reflexão nas interfaces entre as camadas, mas nota-se também que a previsão foi pior do 

que nas bilayers, mostrando que o sistema óptico se torna cada vez mais complexo com o 

aumento do número de camadas.  
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Figura 6.21 – Comparação entre as curvas de reflectância calculadas com e sem correção (Equação 6.4) 

utilizando os coeficientes K e S determinados nas amostras de 0,5 mm e a curva medida da 
restauração cimentada de IA com 1,5 mm de espessura 
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Figura 6.22 – Comparação entre as curvas de reflectância calculadas com e sem correção (Equação 6.4) 

utilizando os coeficientes K e S determinados nas amostras de 0,5 mm e a curva medida da 
restauração cimentada de IZ com 1,5 mm de espessura 

 



 156 

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

300 400 500 600 700 800

Comprimento de onda (nm)

R
ef

le
ct

ân
ci

a

Calculado sem correção

Calculado com correção

Medido

 
Figura 6.23 – Comparação entre as curvas de reflectância calculadas com e sem correção (Equação 6.4) 

utilizando os coeficientes K e S determinados nas amostras de 0,5 mm e a curva medida da 
restauração cimentada de IS com 1,5 mm de espessura 
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Figura 6.24 – Comparação entre as curvas de transmitância calculadas com e sem correção (Equação 6.5) 

utilizando os coeficientes K e S determinados nas amostras de 0,5 mm e a curva medida da 
restauração cimentada de IA com 1,5 mm de espessura. Também são apresentados os valores 
de transmitância prevista pela Equação 6.6 
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Figura 6.25 – Comparação entre as curvas de transmitância calculadas com e sem correção (Equação 6.5) 

utilizando os coeficientes K e S determinados nas amostras de 0,5 mm e a curva medida da 
restauração cimentada de IZ com 1,5 mm de espessura. Também são apresentados os valores 
de transmitância prevista pela Equação 6.6 
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Figura 6.26 – Comparação entre as curvas de transmitância calculadas com e sem correção (Equação 6.5) 

utilizando os coeficientes K e S determinados nas amostras de 0,5 mm e a curva medida da 
restauração cimentada de IS com 1,5 mm de espessura. Também são apresentados os valores 
de transmitância prevista pela Equação 6.6 
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 A capacidade de mascaramento do fundo (substrato) pelo material restaurador tem 

qrande relevância clínica, uma vez que esse material restaurador tem que apresentar entre 

outras características a habilidade de esconder um substrato escuro, como por exemplo, 

um núcleo metálicos fundido, ou a habilidade de simular, o aspecto clínico do esmalte e 

dentina naturais para que as restaurações passem despercebidas aos olhos, melhorando o 

aspecto estético. A maioria dos materiais avaliados nesse estudo não apresentaram a 

capacidade de mascaramento do fundo, pois, tiveram valores médios de ∆E superiores ao 

valor considerado clinicamente relevante (∆E = 3,0), considerando-se somente espécimes 

monolíticos na espessuras nominais. 

Os resultados mostraram o material compósito cerâmico IZ foi o único que teve a 

capacidade de mascarar o fundo, pois não teve o valor de ∆E significativamente alterado 

quando se variou a espessura do espécime. Nota-se na que as médias ∆E desse material 

variaram de 0,2 até 3,4, denotando a sua alta capacidade de mascaramento dessa cerâmica 

independentemente da espessura comparados aos outros materiais. Além disso, é 

importante notar que esses valores estão ao redor do limite clinicamente aceitável 

(∆E=3,0), ou seja, as variações de cor aferidas para o IZ não são percebidas por um 

observador experiente. O material IA também apresentou uma ótima capacidade de 

mascaramento quando a espessura variou de 1,0 até 2,0 mm, já que nessa faixa de 

espessura não houve diferença significativa entre os valores de ∆E medidos e, além disso, 

esses valores também ficaram abaixo do valor clinicamente relevante. Entretanto, quando 

a espessura foi reduzida para 0,5 mm, o valor de ∆E aumentou significativamente para 

7,1, significando que nessa espessura o material IA não consegue mascarar com 

eficiência o fundo preto. Do ponto de vista clínico, se uma infra-estrutura de IA for 

construída com uma espessura de 0,5 mm, é importante que algum outro recurso seja 

utilizado para mascarar um fundo escuro, como a utilização de uma camada de porcelana 

mais opaca por exemplo. 

Os valores de ∆E obtidos para os materiais IS, VM7 e EX indicam que nenhum 

desses materiais consegue mascarar eficientemente o fundo preto independentemente da 

espessura utilizada, já que todos os valores firam bem acima do limite de 3,0. Em uma 

espessura de 0,5 mm, esses três materiais apresentam uma grande diferença de cor, com 

valores de ∆E variando de 27,5 até 34,7. Mesmo assim, é importante notar que a 

espessura do espécime tem um efeito significativo no valor de ∆E medido. A resina 

composta (EX) foi o material que apresentou o pior comportamento em termos de 
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mascaramento de um fundo escuro, pois nas espessuras de 0,5 até 1,5 mm, este material 

apresentou valores de ∆E significativamente maiores do que os dos outros materiais nas 

mesmas espessuras. Já os materiais IS e VM7 apresentaram comportamento muito 

semelhante com relação à diferença de cor. Para esses dois materiais, com exceção do 

valor medido na espessura de 2,0 mm, todos os valores de ∆E foram semelhantes 

independentemente da espessura. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

 Investigou-se o comportamento óptico de quatro cerâmicas odontológicas, uma 

porcelana de cobertura vítrea (VM7) e três compósitos cerâmicos infiltrados com vidro 

do Sistema InCeram (alumina/vidro, IA, alumina/zircônia/vidro, IZ, e espinélio/vidro, 

IS), além de uma resina composta odontológica empregada como substrato resinoso (EX) 

e um cimento resinoso para cimentação (CIM), por meio da análise espectrofotométrica 

da transmitância e da reflectância com fundo branco e preto na faixa de comprimento de 

onda de 300 a 800 nm. As caracterizações ópticas e microestrutural foram realizadas 

tanto em material monolítico, como em duas camadas (infra-estrutura recoberta com 

porcelana) e em restauração cimentada (bilayer sobre resina composta). Os materiais 

também foram analisados com diferentes espessuras. 

 Em relação à análise de capacidade de mascaramento, foi possível concluir que: 

a) Considerando-se somente espécimes monolíticos, os resultados de diferença de 

cor (∆E) mostraram que para todos os materiais, exceto IZ, o valor de ∆E sofreu alguma 

variação significativa em função da espessura do espécime. Além disso, os valores de ∆E 

obtidos para os materiais IS, VM7 e EX indicaram que nenhum desses materiais 

consegue mascarar eficientemente o fundo preto independentemente da espessura 

utilizada, já que todos os valores ficaram bem acima do limite de ∆E de 3,0. 

b) O comportamento dos espécimes de duas camadas com relação a ∆E variou de 

acordo com o material de infra-estrutura avaliado. Os espécimes de duas camadas com 

infra-estrutura de IZ não tiveram o valor de ∆E afetado pela espessura. Para os espécimes 

de duas camadas com infra-estrutura de IA, a espessura afetou fortemente os resultados 

de ∆E, já que os espécimes mais grossos foram capazes de mascarar o fundo escuro, 

enquanto os espécimes mais finos resultaram em um valor de ∆E significativamente 

maior. Para o material IS, nas duas espessuras (1 e 2 mm), os valores ficaram bem acima 

do limite clinicamente relevante, indicando que estruturas construídas com esse material 

não devem se indicadas nos casos em que é necessário mascarar substratos muito escuros 

como dentes manchados por tetraciclina ou pinos metálicos. 
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Com relação à determinação dos coeficientes de absorção e espalhamento, foi possível 

concluir que: 

c) A aplicação do modelo de Beer-Lambert possibilita obter valores de coeficiente de 

absorção aparente (α) precisos, desde que o afinamento da espessura seja realizado de modo 

contínuo em um mesmo conjunto de espécimes; 

d) A aplicação do modelo de Kubelka-Munk possibilita obter valores de coeficientes de 

espalhamento (S) e absorção (K) que descrevem o comportamento óptico de materiais 

translúcidos com uma metodologia mais simples do que o método de Beer-Lambert. Os valores 

de S e K, entretanto, são sensíveis à espessura do material.  

e) Os modelos de Kubelka-Munk (K-M) e Beer-Lambert podem ser aproximadamente 

correlacionados por meio dos parâmetros k (de K-M) e α. 

f) Os valores determinados de S e K dos compósitos cerâmicos, assim como dos demais 

materiais, à exceção do CIM, são capazes de prever as curvas espectrais de reflectância em 

diferentes espessuras com baixos valores de diferença de cor (∆E). 

g) Na faixa de comprimento de onda (λ) da luz visível, os comportamentos ópticos dos 

compósitos cerâmicos são determinados principalmente pelo coeficiente de espalhamento (S). O 

compósito IA apresenta altos valores de K devido à larga distribuição de tamanhos das partículas 

cristalinas, enquanto o compósito IS apresenta baixos valores de K praticamente insensível ao λ 

na faixa do visível, o que lhe confere elevada translucidez, devido à estreita distribuição de 

tamanhos de partícula e tamanho médio de cristal (espinélio) grande. No IZ, as partículas de 

zircônia com elevado índice de refração causam forte espalhamento de luz, resultando em 

elevados valores de K e baixa translucidez. 

Com relação à aplicabilidade dos coeficientes de absorção e espalhamento para a previsão 

da reflectância e transmitância nos sistemas cerâmicos multicamadas: 

h) Os coeficientes K e S determinados nas cerâmicas monolíticas possibilitam prever com 

boa concordância a curva espectral de reflectância em bilayers por meio da Equação 6.1 proposta. 

A predição da reflectância da restauração cimentada com estes coeficientes por meio da Equação 

6.4 proposta para trilayers é somente razoável. 

i) Em geral, os coeficientes K e S não são bons para prever a curva espectral de 

transmitância dos materiais monolíticos e nem dos sistemas multi-camadas. 

j) A curva espectral de transmitância é predita com boa concordância com o coeficiente α 

por meio da Equação 6.3. A predição da transmitância da restauração cimentada com este 

coeficiente por meio da Equação 6.6 para trilayers é somente razoável. 
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