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Neste trabalho, o objetivo foi avaliar a eficácia de duas técnicas de polimento, a 

primeira envolvendo o uso de três pontas (uma primeira, de cor marrom, com grãos 

abrasivos “grandes”, uma segunda, de cor verde, com grãos “médios” e uma terceira, 

de cor azul, com grãos “pequenos”) e a segunda o uso de duas pastas (compostas por 

pedra-pomes e Amalgloss, cujos grãos abrasivos também apresentavam dimensões 

diferentes, aplicadas através de palitos roliços de madeira), ao agir sobre dois 

substratos (vidro e amálgama), com diferentes graus de lisura original. Obedecendo-se 

a todos os princípios científicos atualmente conhecidos, cada agente foi utilizado 

individualmente e associado ao outro ou outros de seus congêneres. Antes e após o 

ensaio de cada espécime, foram verificadas sua massa e rugosidade. A análise final 

dos resultados detectados nas condições aqui estabelecidas, após o respectivo 

tratamento estatístico, permitiu concluir, em relação ao que se denominou de técnica 

das pontas (spo) e técnica das pastas (spa), que: 1. a perda de massa promovida por 

ambas técnicas, para o vidro, foi de quantia semelhante (0,00278 g para a spo e 

0,00211 g para a spa); entretanto, para o amálgama, ela foi maior para a spo (0,1170 

g) do que para a spa (0,0443 g); 2. a alteração da rugosidade promovida para o vidro 

(com rugosidade original de 0,003 µm) foi menor com a spo (0,102 µm) do que com a 

spa (0,177 µm); entretanto, para o amálgama (com rugosidade original 3,383 µm), ela 

foi semelhante (0,864 µm para a spo e 0,490 µm para a spa); 3. como num processo 

de polimento qualquer (no qual o objetivo é sempre melhorar a lisura), a spa tornará a 

superfície em questão tão lisa quanto a spo, sempre com menor taxa de remoção de 

material, ela (que inclusive tem custo extremamente menor) pode perfeitamente tornar 

desnecessária a utilização da segunda mas que, caso seja escolhido utilizar-se a spo, 

do conjunto das pontas nesta utilizadas, pode ser excluída a de cor verde, pois esta 

promove um resultado bastante semelhante àquele promovido pela de cor azul, porém 

é promotora de rugosidade mais variável, e 4. os princípios básicos aqui envolvidos 

permitem que todas estas conclusões sejam aplicadas a qualquer outro material. 



Introdução. 
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1. Introdução. 
 

O brilho existente em diversas peças existentes à nossa volta parece ter 

sempre exercido encanto e fascinação sobre o ser humano. Por exemplo, durante os 

respectivos períodos de colonização em diferentes culturas, os nativos locais 

geralmente encantavam-se com os objetos dotados de brilho trazidos pelos 

descobridores, que os utilizavam como elementos de troca por produtos naturais da 

colônia ou mesmo por mulheres. 

A superfície de um corpo sólido irá apresentar-se brilhante desde que tenha 

uma lisura tão grande que permita uma intensa reflexão da luz, ocasião na qual diz-se 

que a referida superfície está polida. Para obter-se tal lisura, o processo comumente 

mais utilizado é o denominado polimento, o qual implica no fato de partículas serem 

removidas da superfície do tal corpo, o que consiste no fenômeno denominado 

abrasão. Nesta operação, é necessário o uso de algum tipo de agente abrasivo, o qual 

pode ser constituído pelo próprio material que constitui a peça na qual se está 

trabalhando, como na Antigüidade faziam nossos ancestrais, com os utensílios de 

pedra polida, os primeiros instrumentos de corte de que se tem registro. Dependendo 

da constituição e dureza do material que se deseja polir, assim como da lisura final 

pretendida, é que deve ser escolhido o tipo de abrasivo mais adequado, na condição 

de apresentação igualmente mais adequada, como a seguir será exposto. 

Tecnicamente o processo de polimento é um só, apesar de terem sido muito 

difundidos conceitos como “pré polimento”, “polimento fino”, “polimento final”, entre 

outros; na realidade, a diferença entre estas citadas modalidades de polimento reside 

no grau de lisura obtida quando elas são efetuadas. 

Genericamente, numa situação em que seja pretendido tornar altamente lisa 

(polida) uma superfície originalmente pouco lisa (ou seja, muito rugosa), é muitas 

vezes utilizado um agente abrasivo composto de partículas inicialmente mais 

grosseiras (ou seja, de tamanho médio considerado grande), as quais têm 

basicamente a capacidade de rapidamente remover grandes porções do material da 

peça que está sendo polida, mantendo ou preferencialmente já diminuindo o grau da 

rugosidade original; a seguir, outros de tais agentes podem ser aplicados, cujos grãos 

têm tamanhos progressivamente menores (o que consequentemente leva ao fato de 

tais agentes receberem a denominação de cada vez menos grosseiros, que equivale a 

mais delicados); o último destes agentes deverá ter partículas extremamente menores 

que as do primeiro, para que assim à referida superfície seja conferida o alto grau de 

lisura almejado, ou seja, o brilho. 
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Em Engenharia, o polimento faz parte de uma série de procedimentos 

denominados de forma geral como Usinagem. Dentro desta, existem conceitos e 

padrões de teste definidos, os quais possibilitam a adequada avaliação dos níveis de 

desgaste de diversos materiais (e a comparação dos respectivos resultados entre si), 

frente a diferentes agentes abrasivos, compostos na forma de diferentes ferramentas 

de desgaste. Em tais ensaios, são geralmente considerados diversos aspectos, como 

a resistência que o material oferece ao ser desgastado, a durabilidade da ferramenta 

que é utilizada e a lisura que é obtida na superfície do substrato; assim, pode também 

verificar-se a eficiência e o custo envolvido num determinado procedimento. 

Dentro da Odontologia, o polimento exerce um papel de grande importância, 

sendo obrigatória sua efetuação, como o passo final dos procedimentos restauradores 

diretos, ou como o passo que precede a instalação da peça protética, nos 

procedimentos indiretos de restauração. Alcançar-se grande lisura na superfície do 

material restaurador de aplicação direta ou do elemento protético é requisito 

fundamental para que venha a ocorrer a longa permanência destes na boca do 

paciente, por assim serem mantidas as características adequadas, sendo igualmente 

preservada a saúde das estruturas adjacentes. A alta lisura reduzirá o nível de 

retenção de resíduos alimentares e da conseqüente formação de placa bacteriana, 

assim impedindo a irritação dos tecidos periodontais (ou diminuindo o nível desta, se 

ela existir), facilitará o processo de higienização e teoricamente promoverá maior 

efetividade ao processo de trituração dos alimentos, uma vez que estes sofrem 

deslizamento sobre a superfície mastigatória e a de escoamento dos elementos 

dentários. 

Dentre os materiais restauradores utilizados pelo Cirurgião-Dentista, o 

amálgama é indubitavelmente o de maior longevidade; aliás, tendo sido o primeiro 

material a sofrer normatização, é nele que mais claramente fica evidente a importância 

do polimento; é marcante, até mesmo para uma pessoa leiga, a diferença que tal 

material apresenta, se polido adequadamente ou não. 

Ao longo dos anos, o polimento do amálgama vem sendo realizado de 

diferentes maneiras, a maioria delas baseada em conceitos empíricos, porém muitas 

vezes envolvendo raciocínios incorretos. Diversos conjuntos de ferramentas (assim 

como de pós e/ou pastas abrasivas, bem como combinações destes fatores todos, 

algumas delas referidas até como ”miraculosas”) têm sido oferecidos ao clínico, na 

intenção óbvia de vir a ser obtida uma grande lisura na superfície do amálgama 

(referida na literatura como brilho especular), mas que, apesar do apelo funcional cuja 

idéia transmite, parece ter na verdade um objetivo de maior lucro comercial, visto que 

gradativamente tais produtos têm se tornado cada vez mais caros. 
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Tendo em vista tudo isso, juntamente com o fato de que os artigos científicos 

analisados apresentaram uma série de erros conceituais (os quais serão comentados 

no capítulo Discussão), parece ficar claro que existe a necessidade de mais 

profundidade na investigação do processo de polimento, no campo da Odontologia. 



Conceitos importantes. 
 



 6 

2. Conceitos importantes para o presente trabalho. 
É importante que sejam lembrados alguns conceitos relativos ao processo de 

usinagem e à rugosimetria, visto que ambos estes aspectos estão envolvidos no 

presente trabalho de pesquisa. 

As pontas abrasivas e os palitos de madeira (estes impregnados com pós 

abrasivos) aqui utilizados são considerados instrumentos de corte rotatório, do tipo 

com geometria não-definida, em contraposição às brocas, as quais são do tipo com 

geometria definida, como é esclarecido inclusive por Anusavice04. 

2.1. Acerca do processo de usinagem. 
É necessário que alguns parâmetros sejam inicialmente definidos, para facilitar 

o entendimento de alguns fenômenos que ocorrem durante um processo de usinagem, 

ou seja, de desgaste, que é o que ocorre inclusive durante o polimento de uma peça 

qualquer. Tais parâmetros têm sua importância há muito reconhecida e são 

encontrados na literatura da área de Engenharia Mecânica. 

As informações constantes deste sub-tópico foram extraídas do trabalho de 

Bianchi06, König23, Peters & Decneut32, Bianchi & Oliveira07 e Shimamune & Ono35. 

2.1.1. Escolha do processo de desgaste e suas características. 
 Sempre que se vai analisar pontas que promovem desgaste, genericamente 

conhecidas como rebolos, é necessário primeiramente escolher o modelo de desgaste 

(ou de usinagem) que mais se assemelha às condições de sua utilização rotineira. No 

caso de pontas abrasivas odontológicas, o modelo denominado retificação do tipo 

tangencial plana parece ser o mais adequado; ele é mostrado esquematicamente na 

figura 1, na qual uma ponta abrasiva, presa ao longo eixo de uma peça de mão e 

girando com uma velocidade Vs, desgasta um bloco de material (o substrato), o qual 

se desloca com uma velocidade Vw; a letra a simboliza a profundidade de corte, ou 

seja, o quanto a ponta penetra no substrato. 

 
Figura 1- Representação esquemática do processo de retificação do tipo tangencial 

plana. O significado das siglas é explicado no texto. 
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 Pelo fato da caneta estar imobilizada, dentro do banco de ensaios, a 

movimentação do substrato tem a finalidade de simular o movimento feito pelo dentista 

no momento em que realiza o polimento do material; durante tal tarefa, a ponta 

logicamente encontra-se girando na velocidade de corte (Vs), também denominada 

velocidade periférica, que é aquela desenvolvida por um ponto qualquer situado na 

periferia desta ponta abrasiva, durante uma revolução; tal velocidade é determinada 

pela equação [1], na qual π tem o valor de 3,14, ds é o diâmetro da parte ativa da 

ponta e n é o número de rotações por ela desenvolvido num determinado período. 

Vs = π . ds . n      [1] 
2.1.2. Influência da profundidade de corte (a). 
 A alteração do valor da profundidade de corte a modifica o denominado 

comprimento teórico de contato Ic. Este é definido, considerando-se em movimento 

um dado grão abrasivo, como o segmento de seu percurso em que for mantido contato 

com o substrato que está sendo desgastado. Segundo König23, tal comprimento é 

determinado pela equação [2], na qual a é a profundidade de corte e ds é o diâmetro 

da parte ativa da ponta. 

Ic = ( a . ds ) 0,5.     [2] 

 Durante o desgaste de um substrato, cada fragmento dele removido pela 

ferramenta abrasiva é tecnicamente denominado cavaco. 

 Ao efetuar-se o desgaste de um substrato qualquer, com uma dada ferramenta 

abrasiva, o objetivo pode ser remover rapidamente grandes quantias do substrato, o 

que implica na formação de cavacos grandes, assim gerando uma superfície 

altamente rugosa; inversamente, a formação de cavacos de pequenas dimensões, que 

implica na remoção mais lenta de pequenas quantias de substrato, permite a obtenção 

de uma superfície altamente lisa. 

O comprimento de contato Ic pode ser aumentado, aumentando-se o valor de 

a, o que acontece quando faz-se a ponta penetrar mais no substrato, inclusive pelo 

aumento da pressão que esta exerce sobre aquele e mantendo-se inalterados os 

valores de Vw e Vs. Assim, num determinado intervalo de tempo, aumenta o número 

de grãos ativos na região de contato, sendo que cada um deles remove do substrato 

uma maior quantidade de material. Como neste caso a trajetória de cada grão é maior, 

ocorre maior parcela de riscamento, desde o início da formação do cavaco até sua 

expulsão; concomitantemente, existe um maior somatório das perdas dissipativas 

(emissão acústica e geração de calor, dentre outras), portanto exigindo-se maior 

esforço para o desgaste do substrato. 

A partir deste exemplo, pode-se depreender que fazendo-se variar o valor de 

qualquer uma destes fatores (Ic, Vw ou Vs), mantendo-se o mesmo valor para os 
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demais, ocorrerão desgastes com características diferentes; tal complexidade 

aumenta, quando são efetuadas alterações simultâneas do valor de mais de um 

destes fatores. Portanto, em estudos deste tipo, o valor de alguns destes fatores deve 

ser fixado, para evitar-se influência de interações que venham a prejudicar o 

desempenho adequado do método estabelecido. 

 

2.1.3. Influência da velocidade de corte (Vs). 
 A velocidade de corte exerce substancial influência sobre a intensidade das 

forças de corte, o desgaste sofrido pela própria ponta, a qualidade do acabamento 

superficial do substrato e as vibrações causadas na peça de mão. 

 Logicamente, aumentando-se a velocidade de corte, um determinado grão 

abrasivo passa a remover um cavaco de menor volume, dado o aumento de sua 

freqüência de contato com o substrato. A menor espessura destes cavacos significa 

que foram desenvolvidas, para cada grão, menores forças tangenciais e normais de 

corte, resultando em menor rugosidade superficial da peça usinada; 

consequentemente, o desgaste da própria ponta deve ter sido menor. 

Todo rebolo possui um grau de dureza estática, cujo valor é informado pelo 

fabricante, o qual é dependente de vários fatores, dentre os quais encontram-se a 

natureza e o tamanho do grão, juntamente com o grau de sua distribuição no 

aglutinante (também denominado ligante) que o contém e que o une à base da 

ferramenta. 

Quando há movimento, a dureza passa a ser denominada dinâmica e tem valor 

maior que aquela primeira; além disso, com o aumento da freqüência de contato dos 

grãos com o substrato e do conseqüente aumento da intensidade das forças de corte 

envolvidas, ocorre aumento do nível de atrito, causando elevação da temperatura de 

ambos, ponta e substrato, que, se excessiva, pode ocasionar algum tipo de prejuízo, 

inclusive da peça que está sofrendo desgaste. No caso da Odontologia, os fabricantes 

das pontas abrasivas não as consideram rebolos, apesar de tecnicamente elas o 

serem, e nem informam o respectivo valor de sua dureza estática. 

 

2.1.4. Influência da velocidade de deslocamento do substrato (Vw). 
 Ao analisar a influência da velocidade de deslocamento do substrato, num 

processo de desgaste, é necessário manter-se constante a quantia de material 

removido do substrato, num determinado período de tempo, ou seja, deve-se manter 

fixa a taxa de remoção específica (Qw), a qual é calculada pela equação [3]. 

Qw = a . Vw      [3] 
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 Tal velocidade influi de formas diferentes no processo de desgaste, as quais 

são dependentes do tempo de contato de um grão abrasivo com o substrato, visto que 

tal tempo tem influência sobre as forças tangenciais que são desenvolvidas, como está 

ilustrado pela figura 2, na qual o tempo é simbolizado como t1 e t2, respectivamente 

para as duas condições (a e b) comentadas no texto a ela seguinte. 
 
 

Figura 2. Influência do tempo de contato na força tangencial de um grão abrasivo (t1>t2). 

a) No caso da velocidade do material ser baixa e da penetração nele 

desenvolvida pela ponta ser grande, os impactos dos grãos abrasivos sobre o 

substrato são pequenos e os cavacos arrancados são alongados. O tempo de contato 

grão/substrato é maior, assim como maior é o número de grãos ativos. 

Consequentemente, a força tangencial de corte desenvolvida em cada grão é pequena 

e nele atua durante um tempo longo, como mostrado em 2a. Como muitos grãos 

abrasivos tendem a permanecer mais tempo em contato com o substrato, assim 

provocando maior remoção de material, as forças de corte (normal e tangencial) 

tendem a aumentar mais rapidamente, com o passar do tempo de retificação, dado o 

desgaste que ocorre nas arestas cortantes de cada grão. Com isto, o desgaste sofrido 

pela ponta tende a ser menor, pois seus grãos permanecem mais tempo presos ao 

ligante, o que diminui a possibilidade dele se soltar da ferramenta. 

 b) No caso da velocidade do material ser alta e a penetração nele desenvolvida 

pela ponta ser pequena, os impactos dos grãos abrasivos sobre o substrato são 

grandes e os cavacos arrancados são curtos. O tempo de contato grão/substrato e o 

número de grãos ativos são ambos menores, gerando forças de maiores valores e de 

menor tempo de duração, como está ilustrado em 2b. Os grãos agora tendem a 

fraturar-se mais facilmente, assim como se desprender da ponta 
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2.5- Espessura equivalente de corte (heq). 
 De acordo com Peters & Decneut32, a espessura equivalente de corte (heq) é 

aquela da camada arrancada do substrato pela ponta, em uma volta completa; ela é 

definida pela equação [4]. 

heq = ( a . Vw )     [4] 

   Vs 
 Mantendo-se o valor do produto (a . Vw), o aumento do valor de Vs faz com que 

ocorra uma redução na espessura equivalente de corte. Com isso, o grão abrasivo é 

menos solicitado pelos esforços de corte, assim acarretando uma maior vida útil da 

ferramenta, acontecendo o inverso na situação inversa. 

 A espessura teórica do cavaco ainda pode ser variada ao fazer-se variar o 

valor do produto (a . Vw). Entretanto, deve-se destacar que, para uma pequena taxa de 

remoção específica de um determinado volume do substrato, o tempo necessário é 

maior. 

 

2.1.6. Espessura teórica máxima do cavaco (hmax). 
 De acordo com Bianchi & Oliveira07, a espessura teórica máxima do cavaco 

(hmax) é diretamente proporcional à espessura equivalente de corte, sendo 

determinada pela equação [5], onde L é o espaçamento médio dos grãos abrasivos do 

rebolo. 

hmax = heq .  2L      [5] 

             lc 

 

 Basicamente, o parâmetro heq representa a área lateral do cavaco, para um 

mesmo valor conhecido de L. Desta forma, caso ocorra o aumento do valor de heq ou 

a diminuição do de Ic, acontecerá um aumento na espessura teórica máxima hmax do 

cavaco arrancado . 

A influência que a velocidade do substrato Vw exerce sobre a espessura teórica 

máxima do cavaco hmax é esquematicamente representada na figura 3, na qual a área 

lateral do cavaco encontra-se ressaltada na cor preta; pode ser percebido que, 

mantidos os valores de a e de Vs, a diminuição do valor de Vw (da situação A para B) 

faz diminuir o valor de hmax. 
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Figura 3. Esquema para caracterização da influência da velocidade do substrato 
(Vw) sobre a espessura teórica máxima (hmax) do cavaco arrancado; a área lateral do 

cavaco, ressaltada na cor preta, diminui ( de A para B), com a diminuição do valor de Vw. 

 
2.1.7. Força tangencial de corte em um grão abrasivo. 
 De acordo com Shimamune & Ono35, a força tangencial de corte (Ft1g), 

analisada isoladamente em cada grão abrasivo, é expressa pela equação [6], na qual 

b é a largura média do grão, existente no topo de sua parte ativa, Ks é a pressão 

específica de corte, µ é o coeficiente de atrito entre grão e o substrato e Kn é a tensão 

de escoamento do material constituinte do substrato. 

Ft1g = b . hmax . Ks + µ . b2 . π . Kn     [6] 
           4 
 

 Pode-se observar que a elevação da força tangencial de corte pode ocorrer ou 

pela elevação do valor de espessura teórica máxima do cavaco (hmax), esta 

dependente diretamente das condições de usinagem, ou pela elevação do valor de b, 

esta segunda vindo somente a ocorrer no caso do ligante reter por muito tempo o 

grão, o qual sofre fraturas no topo de sua parte ativa, assim conduzindo ao respectivo 

aumento da sua área de contato com o substrato. 
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2.2- Conceitos básicos no processo de avaliação da rugosidade. 

Os conceitos expressos neste sub-tópico foram emitidos com base no 

conteúdo do livro de Novaski30, da apostila de Carpinetti e cols.09 e dos manuais de 

instrução que acompanham os rugosímetros e programas computacionais fabricados 

pela HOMMELWERKE GmbH21, pela Rank Taylor-Hobson33 e pela Taylor-Hobson 

Pneumo36. 

Uma série de elementos e parâmetros têm que ser levados em consideração, 

ao ser feita a leitura da rugosidade de uma superfície. Primeiramente, toda a linha da 

superfície submetida à medição sofre um processo de filtragem, a fim de corrigir-se as 

ondulações de grande magnitude apresentadas. Todo aparelho que realiza tal leitura 

(denominado rugosímetro ou perfilômetro) efetua automaticamente tal correção, 

através de um programa nele incorporado. Para exemplificar, observe-se a figura 4, no 

qual o gráfico A representa o perfil real numa linha da superfície, sem filtragem, o 

gráfico B representa as ondulações de grande magnitude, as quais serão eliminadas, 

e o gráfico C representa o referido perfil após a filtragem. 

 

Figura 4. O perfil original de uma linha da superfície é apresentado em A, com uma ondulação 
bastante acentuada, a qual pode ser observada isoladamente em B; em C é observado o perfil já 

corrigido, da forma explicada no texto. 
 
 Na tela do próprio rugosímetro, ou de um microcomputador a ele conectado, 

poderá ser visto o gráfico já corrigido, do qual pode ser extraída uma série de 

parâmetros, os quais serão progressivamente explicados, pois são necessários para 

uma adequada interpretação dos resultados. 

 A rugosidade propriamente dita de uma superfície é denominada textura 

primária, a qual reflete os sinais de alta freqüência, ou seja, as ondas cujo 

comprimento é menor que a respectiva amplitude, enquanto a ondulação é a textura 

secundária, que reflete os sinais de baixa freqüência, ou seja, as ondas cujo 

comprimento é maior que a respectiva amplitude. 
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 A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em sua norma ABNT 

NBR 6405 (In. Novaski30), esclarece que nos processos de rugosimetria por 

palpamento é utilizado o “sistema M” de medição; no qual são indiretamente 

verificados os desvios dos pontos da linha do gráfico filtrado, em relação a uma linha 

média idealmente estabelecida; nela estão também definidos os termos e parâmetros 

utilizados em tais processos. 

 A seguir, são apresentados e definidos alguns dos parâmetros mais 

importantes envolvidos no processo de rugosimetria. 

No citado sistema M, a linha média é aquela disposta paralelamente à direção 

em que o perfil filtrado foi traçado, na qual a soma das áreas determinadas pelas 

oscilações acima dela seja igual à das áreas identicamente abaixo determinadas. Esta 

linha média é apresentada na figura 5, no qual também são apresentados os outros 

parâmetros descritos a frente. 

Figura 5. Elementos de uma superfície da qual será avaliada a rugosidade. 

 A partir do momento em que o rugosímetro é acionado e inicia-se a leitura de 

uma superfície, o primeiro trecho analisado, projetado sobre a linha média, é 

automaticamente descartado; denominado como Percurso Inicial (lv), serve 

exclusivamente para permitir que o sistema entre em funcionamento, fazendo uma 

série de adequações necessárias. A distância percorrida pela ponta ativa do 

rugosímetro, a partir de então até o final do trajeto que será utilizado na avaliação é 

chamado de Percurso de Medição (lm), sabendo-se que um último trecho, chamado 

Percurso Final (ln), também será automaticamente descartado, pois tem apenas a 

função de permitir a desativação da ponta ativa, fazendo-a parar, sem prejudicar a 

análise. 

O Comprimento de Amostragem (le) é um elemento de importância capital para 

a análise da superfície, correspondendo a um trecho cuja extensão é um quinto da de 
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lm. Ele deve ser corretamente determinado, para que o resultado final somente 

contenha todos os elementos representativos da rugosidade, tendo sido excluídos os 

fatores referentes à ondulação. Assim, o sistema automaticamente alinha os cinco le e 

cria o perfil lm. 

Para efetuar a correta determinação deste parâmetro, deve ser primeiramente 

avaliado o caráter do perfil; tal caráter é periódico se o processo envolvido na 

confecção da peça foi, por exemplo, torneamento ou moagem; entretanto, o caráter 

passa a ser não-periódico (ou seja, aperiódico), se tal processo tiver sido , por 

exemplo, lixamento ou jateamento. Definido tal caráter, deve ser consultada a tabela 

própria, para ser escolhido o le mais adequado. Este define o Comprimento de 

Amostragem e é referido no idioma inglês como cut off. 
 Finalmente, o Percurso de Apalpamento (lt) é o comprimento total percorrido 

pela ponta ativa do rugosímetro na superfície em estudo, ou seja, a soma de lv , lm e ln. 

 No presente trabalho, todos os valores numéricos de lv; lm, ln, le e lt são 

expressos em milímetros (mm). 

Estabelecido o le para uma determinada situação, o rugosímetro, após realizar 

uma leitura, posiciona a Linha Média no respectivo gráfico e calcula as características 

que serão progressivamente explicadas a seguir, cujos valores numéricos também 

ficam armazenados no programa computacional instalado no microcomputador. 

 Uma destas características é a Rugosidade Média Global (Ra), cujo valor 

numérico é a média aritmética dos valores absolutos na ordenada de muitos pontos* 

de afastamento do perfil de rugosidade, em relação à Linha Média, dentro do percurso 

de medição lm. 

 A Rugosidade Média Amostral (Rz) é o resultado da média aritmética de cinco 

valores da denominada Rugosidade Parcial (Zi), individualmente verificados dentro de 

cada um dos cinco já referidos Comprimentos de Amostragem (le). Cada Zi é o 

somatório dos valores absolutos, na ordenada, dos dois pontos de maior afastamento, 

um acima e outro abaixo da Linha Média, dentro do trecho referido, como está 

ilustrado na figura 6. 

Figura 6. Representação gráfica da rugosidade parcial (Zi). 

                                                 
* Este número não é informado pelos fabricantes dos rugosímetros. 
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 A Rugosidade Máxima (Rmax) é o maior valor encontrado dentre as cinco 

Rugosidades Parciais (Zi). 

 O valor do maior pico e do maior vale, dentro do Percurso de Medição (lm), são 

expressos, respectivamente, pelas siglas Rp e Rm, cuja soma é expressa por Ry. 

 Para o estabelecimento do valor da Rugosidade Central (Rk), verificada no 

terceiro Comprimento de Amostragem (le), tendo sido desprezados o maior pico e o 

maior vale, é calculada a soma dos valores absolutos do maior pico e do maior vale 

restantes. 

 Todos os valores numéricos de Ra, Rz, Zi, Rmax, Rp, Rm, Ry e Rk serão aqui 

expressos em micrometros (µm); existem ainda outros parâmetros de rugosidade, os 

quais não têm importância para o presente trabalho. 



Revisão de literatura. 
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3. Revisão da literatura. 
Em 1964, Charbeneau12 realizou um dos primeiros estudos nos quais foi 

verificada a rugosidade na superfície do amálgama, no qual, provavelmente pela 

primeira vez, foi utilizado um rugosímetro num trabalho de Odontologia; concluiu que a 

superfície polida era “quase vinte vezes mais lisa que a não polida”. 

Em 1965, Wing38 analisou, ao microscópio, a superfície de espécimes de 

amálgama com e sem polimento, observando que, no caso dos primeiros, a média de 

variação da distância entre os picos e os respectivos vales era de 2 micrometros e, no 

dos outros, de 20 micrometros; concluiu não ser possível afirmar-se que o polimento 

conferia ao amálgama uma superfície estruturalmente homogênea, porém afirmou que 

este procedimento era de suma importância para reduzir “o manchamento e a 

corrosão”, os quais viriam a instalar-se no referido material. 

Ainda em 1965, Charbeneau13 ressaltou a importância da verificação da lisura 

original do amálgama, para facilitar o polimento; utilizando tanto o microscópio como o 

rugosímetro, comparou várias técnicas de polimento e sugeriu que fossem utilizadas 

brocas e pedras delicadas de acabamento, seguidas de pastas de sílica e de óxido de 

estanho, estas aplicadas com escovas de Robinson, no formato de taça. 

Em 1967, Fusayama e cols.20 compararam a rugosidade superficial do 

amálgama, em várias condições, analisando alguns espécimes ao rugosímetro e 

outros ao microscópio; ao final, concluíram que o amálgama apenas esculpido era o 

que apresentava o grau mais alto de rugosidade, seguido daqueles que receberam 

“apenas um acabamento com brocas”, ou “apenas foram brunidos”, ou ainda que 

endureceram contra uma matriz de aço, sendo a maior lisura apresentada no caso do 

polimento com pontas de borracha e pastas. 

Em 1972, Fichman17 realizou um estudo de rugosimetria em superfícies de 

amálgamas de diferentes fabricantes, constatando que aqueles obtidos a partir de 

ligas nas quais as partículas eram esferoidais produziam uma superfície mais rugosa, 

em comparação àqueles resultantes de ligas em formato de limalha, com a 

condensação tendo sido feita contra a parede de matrizes de aço. 

Já em 1974, Fichman18 comparou, também utilizando um rugosímetro, 

amálgamas obtidos de diversos tipos de liga e fabricantes, confeccionados pela 

condensação contra uma matriz de aço, apenas esculpidos ou polidos “com lixa 500, 

pontas abrasivas marrom e verde e pasta de Amalgloss”, esta aplicada com taça de 

borracha; concluiu que a condição polida era sempre a melhor, independente do tipo 

de liga utilizado. 

Ainda em 1974, Lisbôa28 estudou amálgamas obtidos de ligas de três 

diferentes fabricantes, analisando alguns espécimes que sofreram apenas a escultura 
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e outros que foram “brunidos”, concluindo que “a brunidura” originou superfícies mais 

lisas do que aquelas apenas esculpidas e que não houve diferença entre as diferentes 

marcas de liga utilizadas. 

Em 1975, Peters & Decneut33 definiram a espessura equivalente de corte (heq), 

como aquela da camada de material que é arrancada por um rebolo, em uma volta 

completa, conforme explicitado no capítulo 2. 

Em 1976, Fichman & Pasin19 compararam amálgamas obtidos de um único tipo 

de liga, os quais foram divididos em dois grupos, um recebendo “brunimento” e o outro 

não, vindo em ambos a serem posteriormente polidos, primeiro com uma broca 

multilaminada, seguida de uma “lixa 500” e, sucessivamente, de pastas (aplicadas 

com taças de borracha) de pedra-pomes, carbonato de cálcio e óxido de zinco; 

concluíram que o “brunimento” não interferia na qualidade final do polimento. 

Ainda em 1976, Goldfogel e cols.21 destacaram a importância do polimento 

para a durabilidade do amálgama e efetuaram comentários gerais acerca de vários 

aspectos de uma técnica que utiliza brocas multilaminadas, seguida da aplicação das 

pastas de dois produtos abrasivos (rouge branco Centriforce® M303 e M309W), 

efetuadas com rodas de feltro, a última das quais devia ser aplicada no estado virgem 

e sem portar qualquer produto. 

Em 1977, O’Brien e cols.32 lembraram que o polimento seria de vital 

importância para evitar a corrosão precoce da superfície do amálgama e salientaram 

que este deveria ser efetuado “várias horas” após sua inserção na cavidade, pois “os 

produtos de reação que iriam surgindo modificariam grandemente a rugosidade 

superficial”. 

Também em 1977, a entidade estadunidense American Dental Association02 

(A.D.A.) publicou um artigo concernente à correção da sua Norma número 101, 

referente ao amálgama dentário, permitindo que, a partir de então, o teor de cobre 

usado para compor as respectivas ligas originais excedesse 6%, desde que este 

continuasse sendo, quantitativamente, o terceiro elemento componente da liga. 

Em 1980, Creaven e cols.14 analisaram espécimes de um amálgama de 

composição convencional e de outro do tipo com alto conteúdo de cobre, submetidos 

aos mesmos tratamentos (1. execução apenas da escultura, iniciada aos dez minutos, 

contados após o fim da trituração; 2. execução da escultura, efetuada da mesma 

forma anteriormente descrita, porém imediatamente seguida de “brunidura”; 3. 

execução dos procedimentos anteriormente descritos, seguidos da aplicação, efetuada 

vinte e quatro horas mais tarde, com taça de borracha, da pasta Nupro Gold®, 4. 

execução dos procedimentos de escultura e de “brunimento”, na forma anteriormente 

descrita, entretanto seguidos de acabamento, efetuado vinte e quatro horas depois, 
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com broca, e 5. execução de escultura e de “brunidura”, da forma descrita, com 

subseqüente aplicação, também vinte e quatro horas mais tarde, de pastas de sílica e 

de óxido de estanho, também através de taças de borracha); afirmaram que um 

polimento, se efetuado após vinte e quatro horas, contadas depois do término da 

escultura do amálgama, proporcionaria uma superfície “significantemente mais lisa” 

que os outros tratamentos, para quaisquer das duas ligas analisadas. 

Ainda em 1980, König24 definiu o que seria o comprimento teórico de contato 

para um grão abrasivo, conforme relatado no capítulo anterior a este. 

Também em 1980, a A.D.A.03 publicou uma nova correção da sua Norma 

número 1, na qual exigia que a porcentagem de creep dos amálgamas fosse reduzida, 

de 5 para 3%. 

Em 1981, Leitão & Hegdahl25 descreveram os parâmetros de rugosidade que 

julgaram os mais importantes, no estudo da superfície de um amálgama, e discutiram 

as informações contidas em cada um dos respectivos valores numéricos encontrados. 

Em 1982, Leitão26 avaliou amálgamas de sete diferentes fabricantes, em cujos 

espécimes foram aplicadas, de forma consecutiva, lixas com grânulos 

progressivamente menores (respectivamente de números 220, 320, 400 e 600), 

seguidas de pastas adiamantadas (respectivamente com grãos de 15, 6 e 3 

micrometros), estas aplicadas através de uma máquina dinamarquesa de polimento 

metalográfico, da firma Struers; após analisar as superfícies, sob o rugosímetro e o 

microscópio; concluiu que as diferenças de rugosidade entre os amálgamas provinham 

de características intrínsecas de cada marca, que as diferenças de rugosidade 

também não haviam sido causadas pela diferença de composição das ligas (alto ou 

baixo conteúdo de cobre) e que, finalmente, era importantíssimo obter-se o mais alto 

grau de lisura possível num amálgama, “pois assim o seu índice de porosidade seria 

também o menor possível”. 

Ainda em 1982, Busato09 estudou o comportamento clínico do amálgama 

submetido a dois tratamentos superficiais, uma espécie de “brunimento” e o polimento 

realizado com brocas multilaminadas, seguidas por uma pasta abrasiva (composta de 

pedra-pomes, Co-re-ga®, um creme dental e glicerina) aplicada com escova de 

Robinson, esta seguida da aplicação de uma pasta de Amalgloss e álcool, efetuada 

com uma outra escova do tipo já citado, e finalmente seguida da aplicação de algodão 

seco, envolto numa broca; afirmou não ter visualmente detectado diferença entre os 

dois tratamentos, mas que, ao microscópio eletrônico, “esta era marcante”. 

Em 1983, Shimamune & Ono36 estabeleceram uma fórmula para calcular-se a 

força tangencial de corte desenvolvida isoladamente num grão abrasivo, pertencente a 
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um rebolo, quando da ação deste sobre um substrato, como já foi explicado no 

capítulo anterior a este, tecendo considerações de ordem geral. 

Em 1984, Leitão27 estudou três diferentes amálgamas (um primeiro de 

composição convencional e dois outros de alto conteúdo de cobre, dos quais um era 

do tipo com fase dispersa e o outro era do tipo com partículas de composição única), 

realizando polimento (do tipo utilizado para estudo metalográfico) em apenas metade 

dos espécimes confeccionados, examinando-os através de microscopia eletrônica; 

concluiu ser o polimento de fundamental importância na determinação de um relevo 

mais harmônico (ou seja, de caráter mais suave), conseqüentemente assim criando 

uma rugosidade muito menor; ainda afirmou que, numa superfície polida, apesar da 

rugosidade detectada ter sido maior nas regiões onde a fase gama 2 mostrava-se 

presente na superfície, ela mostrara-se muito menor que aquela encontrada na 

condição sem polimento. 

Em 1986, Richeson & Sarret35 avaliaram, através de rugosímetro e de 

microscópio eletrônico, espécimes de amálgama confeccionados com uma liga de alto 

conteúdo de cobre, divididos em três grupos nos quais, dez minutos após a trituração, 

havia sido realizado um dos três tratamentos por eles escolhidos (1. apenas escultura; 

2. escultura seguida de alisamento superficial, imediatamente realizado com uma 

pasta profilática, aplicada com taça de borracha; e 3. basicamente o mesmo 

tratamento anteriormente descrito, no qual o alisamento superficial havia sido efetuado 

com aquela mesma pasta, porém efetuado por esfregamento através de um chumaço 

de algodão umedecido em água); quarenta e oito horas após terem sido 

confeccionados do modo já descrito, numa primeira metade do número total de 

espécimes de cada grupo, foi efetuado o polimento designado como abreviado 

(aplicação de pasta de pedra-pomes, de “granulação média”, com álcool metílico, 

efetuada com taça de borracha, seguida de aplicação de pasta de óxido de estanho e 

o mesmo álcool, efetuada com escova de Robinson) e, na outra metade, o polimento 

denominado por eles como convencional (aplicação de brocas “de acabamento”,  

seguida da aplicação de pastas daquele álcool com pedra-pomes, com Centriforce 

M303® e com óxido de estanho, efetuadas com o mesmo tipo de taça já citado, 

seguidas finalmente pela aplicação dos pós secos do produto Centriforce M303 e do 

óxido de estanho, efetuadas também com as tais taças); afirmaram que os modos de 

alisamento avaliados não trouxeram melhora significante à lisura final da superfície; 

também afirmaram que, quando não foi realizado nenhum tipo de alisamento, a 

técnica “convencional” conduziu à maior lisura; e que, quando aquele foi realizado, 

independentemente de ter sido por esfregamento ou com instrumento rotatório, o 

resultado das técnicas de polimento foi igual. 
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Ainda em 1986, a A.D.A.04 divulgou sua Norma de número 37, na qual eram 

classificados os diversos agentes abrasivos utilizados em Odontologia, através de 

diversos parâmetros para os quais constavam as faixas de valores permitidos, 

juntamente com outras características que deveriam ser apresentadas por tais 

materiais, quando de sua fabricação. 

Em 1987, de Vries e cols.15 estudaram, também ao rugosímetro e ao 

microscópio eletrônico, amálgamas obtidos de ligas de três diferentes fabricantes, os 

quais foram, após a escultura, submetidos a nove diferentes técnicas de polimento (1. 

apenas “brunimento”; 2. “brunimento”, seguido de alisamento efetuado com chumaço 

de algodão; 3. pasta de pedra-pomes aplicada com taça de borracha; 4. pedra 

montada “verde”, brocas “de acabamento”, pasta de pedra-pomes e de óxido de zinco; 

5. ponta abrasiva “marrom” e “mini ponta abrasiva marrom”; 6. a “mini ponta” marrom, 

seguida de uma outra verde e ainda de outra “super mini ponta verde”; 7. brocas “de 

acabamento”, “mini pontas marrom e verde e super mini ponta verde”; 8. sistema 

Prophy-jet® de polimento e 9. polimento imediato com pasta “para profilaxia e 

polimento Nupro®”); afirmaram que com as técnicas 4 e 6 haviam sido obtidos os 

melhores resultados, sem diferença significante entre si, que o polimento imediato 

conduziu a uma rugosidade maior que a promovida com a técnica 1 e que a aplicação 

de algodão à superfície do amálgama criou uma rugosidade maior que a promovida 

com a técnica 1. 

Também em 1987, Eide & Tveit16 estudaram três técnicas de polimento para o 

amálgama (1. com uso de uma pedra montada “verde”, de brocas “de acabamento” e 

de pastas de pedra-pomes, de pó de giz e de óxido de estanho, estas três últimas 

aplicadas com taças de borracha; 2. com uso de uma pedra montada “verde”, brocas 

de acabamento, pontas abrasivas “marrom” e “verde”, seguidas de pastas de pedra-

pomes, de pó de giz e de óxido de estanho, estas aplicadas com taças de borracha; 3. 

com uso de uma pedra montada “verde”, brocas “de acabamento”, lixas de 

“granulação média e delicada”, discos de “granulação delicada” e pastas de pedra-

pomes, de pó de giz e de óxido de estanho, estas também aplicadas com taças de 

borracha; após analisarem os resultados da ação, isolada ou conjunta, dos agentes 

abrasivos por eles utilizados, afirmaram poder concluir, baseados nos resultados 

encontrados, que, aplicadas isoladamente, a ponta verde e a pedra-pomes conferiram 

ao substrato, respectivamente, a maior e a menor redução da rugosidade original e 

que, dentre as técnicas, a de número 3 foi a que promoveu a maior redução da tal 

rugosidade. 

Em 1989, Jeffrey & Pitts23 ressaltaram alguns aspectos relacionados ao 

polimento, tais como sua importância na relação com as recidivas de cárie, a 
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alternativa de efetuar-se brunimento em substituição ao polimento por desgaste e 

como optar por substituir o material restaurador ou simplesmente refazer o polimento; 

aparentemente, tinham apenas o intuito de estabelecer qual o grau de polimento 

adequado que deveria ser conferido a uma superfície de amálgama, de modo a ser 

alcançado um estado satisfatório, em termos de conseguir-se bom comportamento 

clínico do material, tendo sido gasto um razoavelmente curto espaço de tempo no 

referido procedimento, porém afirmaram acreditar que era desnecessário obter-se o 

grau máximo de polimento que o material poderia vir a apresentar, o qual seria aquele 

denominado brilho especular. 

Em 1993, Bianchi & Oliveira08 definiram que a espessura teórica máxima do 

cavaco (hmax) era diretamente proporcional ao parâmetro espessura equivalente de 

corte (heq), conforme comentado no capítulo 2. 

Ainda em 1983, a firma inglesa Rank Taylor Hobson34 produziu o rugosímetro 

Surtonic 3+, cujo manual de operação traz uma série de definições sobre diversos 

parâmetros de rugosidade. 

Em 1994, Novaski31 definiu e explicou os principais parâmetros de rugosidade 

utilizados nas diferentes análises de superfície, bem como os diferentes tipos de 

aparelhos usados para efetuar tal tarefa, como consta no capítulo anterior a este. 

Em 1996, Carpinetti e cols.10 também comentaram os parâmetros importantes 

envolvidos na análise rugosimétrica, como igualmente foi comentado anteriormente. 

Em 1998, Anusavice05 teceu comentários sobre a geometria dos instrumentos 

de corte rotatório, separando-os em de geometria definida ou definível (brocas) e de 

geometria não definida ou não definível (como, por exemplo, as pontas 

adiamantadas). 

Também em 1998, a firma inglesa Taylor Hobson Pneumo37 produziu um 

programa computacional, para o processo de rugosimetria, o qual permitia a 

armazenagem, em computador, de dados e de gráficos referentes às respectivas 

leituras realizadas, os quais podiam ser trabalhados das mais diferentes maneiras; o 

manual de instruções deste programa trazia também várias informações sobre 

diversos parâmetros de rugosidade, alguns dos quais não se encontravam clara ou 

corretamente definidos. 

Em 1999, Bianchi07, aparentemente pela primeira vez, relacionou os conceitos 

de Usinagem (próprios da Engenharia) às operações de desgaste realizadas na área 

da Odontologia, como explicado no capítulo anterior a este. 

Ainda em 1999, Mendes29, ao desenvolver trabalho no qual estudou a 

morfologia da superfície do esmalte submetido a alguns tratamentos, permitiu ao autor 
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do presente trabalho tomar contato pela primeira vez com um rugosímetro e a 

começar a entender seu processo de funcionamento. 

Também em 1999, Carvalho Jr. e cols.11 comentaram vários aspectos 

referentes ao processo de restauração com amálgama, inclusive efetuando algumas 

considerações sobre o processo de polimento. 

Em 2000, no manual do rugosímetro Hommel Tester modelo T1000a (o qual foi 

utilizado no presente trabalho), fabricado pela firma alemã Hommelwerke22, já podiam 

ser encontrados esclarecimentos acerca de vários dos parâmetros de rugosidade, 

além de informações sobre como escolher quais os mais adequados destes, em 

função de cada tipo de acabamento efetuado na superfície, juntamente com outras 

informações técnicas de natureza variada. 

Em 2001, Batista e cols.06 divulgaram, pela primeira vez, uma técnica de 

polimento para o amálgama na qual faz-se uso apenas das pastas de pedra-pomes e 

de Amalgloss, ambas com água, aplicadas consecutivamente apenas através de 

palitos roliços de madeira; neste trabalho citado, comentaram as respectivas 

vantagens, em comparação àquela que faz uso das brocas multilaminadas “para 

acabamento”, seguidas de pontas abrasivas de cores variegadas (por exemplo, as de 

cores marrom, verde e azul, fabricadas por uma firma brasileira), por sua vez seguidas 

de pastas aquosas de pedra-pomes e de Amalgloss, aplicadas com taça de borracha 

e/ou escovas de cerdas. 

Em 2002, Mondelli e cols.30 também teceram comentários acerca de uma 

técnica de polimento do amálgama que faz uso de brocas multilaminadas, pedras 

montadas, “borrachas abrasivas”, pasta abrasiva de pedra-pomes com glicerina e 

pasta compostas pela mistura de álcool com óxido de estanho, com óxido de zinco e  

com Amalgloss. 



Proposição. 
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4. Proposição. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Com base nos aspectos até aqui expostos, ficou estabelecido que o objetivo do 

presente trabalho seria estudar o efeito de duas técnicas de polimento, uma primeira, 

na qual são consecutivamente utilizadas três diferentes pontas, respectivamente 

compostas por um plástico contendo grãos abrasivos de dimensões progressivamente 

menores, e uma segunda, na qual são consecutivamente utilizados dois pós abrasivos 

(pedra-pomes e Amalgloss), misturados com água para compor pastas, cuja 

aplicação será efetuada através de palitos roliços de madeira; os substratos 

analisados serão lâminas de vidro, do tipo usado para estudos de microscopia, e 

blocos compostos por um amálgama dentário qualquer; os aspectos analisados serão 

a alteração da rugosidade original do substrato, promovida pelos citados agentes 

abrasivos, e a respectiva perda de massa deles, assim como das pontas utilizadas. 



Material e método. 
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5. Material e método. 
 Todas as fotografias ilustrativas do presente tópico estão locadas nas páginas 

finais deste capítulo, para economia de custos. Inicialmente será descrita a forma de 

confecção dos dois tipos de substratos que iriam sofrer desgaste, os de vidro e os de 

amálgama. Em seguida, será descrito como foram efetuados os ensaios de desgaste, 

que foram basicamente iguais para ambos os substratos citados. Finalmente, será 

descrito como foi verificada a rugosidade dos substratos, após terem sofrido desgaste. 

5.1. Confecção dos substratos. 
 Primeiramente será explicado o processo de confecção dos substratos de vidro 

e em seguida o dos substratos de amálgama, inclusive devido ao fato de que eles 

aconteceram nesta ordem. 

5.1.1. Confecção dos substratos de vidro. 
 Lâminas de vidro (fabricadas pela Glasstécnica S. A., de Caçapava-SP), de 75 

mm de comprimento, 25 mm de largura e 1 mm de espessura, foram cortadas (através 

de um processo que envolve lapidação, como será a seguir explicado), de modo a 

serem obtidas lamínulas com comprimento de 35 mm e largura de 5 mm, que seriam 

os substratos deste tipo de material. 

 Para efetuar tal tarefa, inicialmente, numa das superfícies de cada lâmina, 

eram confeccionadas (com uma caneta do tipo denominado para retroprojetor da 

Faber-Castel, de São Paulo-SP) linhas de orientação que dividiam-na em 3 partes 

aproximadamente iguais (com cerca de 8,3 mm), no sentido da largura, como está 

ilustrado pela figura 7. 

Figura 7. Uma lâmina de vidro, demarcada com linhas auxiliares, da forma descrita no 
texto. 

Cada lâmina era então cortada, manualmente, ao longo das linhas 

demarcadas, por uma ponta adiamantada esférica de número 1016 (da KG Sorensen, 

Barueri-SP) acoplada a uma turbina de alta rotação modelo Roll Air 3 (fabricada pela 

Kavo do Brasil, de Joinville-SC), rodando sob refrigeração com aerossol de ar/água, 

assim obtendo-se 3 tiras de aproximadamente 7,0 mm de largura, pois perde-se uma 

largura de cerca de 2,0 mm de material, em cada corte efetuado. 

 Após esta etapa de corte grosseiro, realizada nas dependências da Disciplina 

de Materiais Dentários, da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB), da 
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Universidade de São Paulo, passava-se para a etapa de lapidação, realizada agora no 

Laboratório de Usinagem por Abrasão, da Faculdade de Engenharia (FE), do Campus 

de Bauru, da UNESP. As tiras eram tomadas ao acaso e empilhadas para compor 

conjuntos de 8 unidades; tanto na parte de baixo da pilha, como na de cima, era 

colocada uma lâmina de cortiça comum, de cerca de 2 mm de espessura, cujo 

comprimento era maior que o das tiras de vidro. Este conjunto era firmemente preso 

numa morsa metálica, cujos mordentes ficavam em contato com as porções de cortiça, 

como está ilustrado pela figura 9, na qual pode-se notar que uma das superfícies 

laterais maiores da pilha de tiras de vidro ficava cerca de 4 mm mais alta do que a 

superfície superior dos mordentes da morsa, para que fosse efetuada a respectiva 

lapidação, processo também denominado retificação, na área de Engenharia. A tal 

morsa era assim presa, eletromagneticamente, na mesa de uma máquina retificadora 

do tipo tangencial plana, modelo RAPH–1055 EXACTA, fabricada pela Sulmecânica 

Industrial Limitada, de Cachoeirinha-RS; procurava-se posicionar a morsa na posição 

mais favorável possível para que fosse efetuada a lapidação pretendida, através de 

um rebolo adiamantado (do tipo ND15 C100 N111 B, com aglutinante resinóide, 

fabricado pela Master Diamond Ferramentas Ltda., de São Paulo-SP, com 10 mm de 

largura, 350 mm de diâmetro externo e 76,2 mm de diâmetro interno), parte do qual 

pode ser observado na figura 10. Com o rebolo girando (regulado numa freqüência de 

60.000 Hertz), a mesa era acionada, desenvolvendo movimentos horizontais de ida-e-

volta, numa extensão de 80 mm (maior que a das tiras de vidro) e numa velocidade de 

0,08 m/s, de tal modo que aquele desgastasse a referida superfície, até que esta se 

tornasse bastante plana, o que era detectado através de controle visual do operador (o 

autor do presente trabalho), conjuntamente com um* dos colaboradores; durante esta 

operação, era efetuada a refrigeração através de um líquido denominado fluido de 

corte, constituído por uma solução aquosa (na proporção de volumes iguais) de um 

óleo hidrosolúvel, denominado óleo convencional para motores, o qual é fabricado 

pela Texaco do Brasil, de Campos-RJ; tal fluido de corte é rotineiramente utilizado em 

processos semelhantes a este aqui efetuado. Após tal retificação, a pilha de tiras era 

reposicionada na morsa, para que a sua superfície oposta à anteriormente descrita; 

nesta operação final, o desgaste era promovido até que a largura das tiras de vidro 

viesse a ser de 5 mm, o que era aferido através de um paquímetro digital, modelo Digit 

Cal, fabricado pela firma suíça TESA, com capacidade máxima de medição de seis 

polegadas e precisão de centésimo de polegada†. Um detalhe importante é que existiu 

um extenso treinamento preliminar do operador, para aprender a efetuar 

                                                            
* Engenheiro Prof. Rodrigo Daun Monici. 
† Uma polegada equivale a 25,40 milímetros. 
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adequadamente a operação de lapidação; assim é que, através do processo de 

tentativa e erro, foi aprendido que era necessário abaixar manualmente o rebolo 

adiamantado à razão de 100 µm para cada meio ciclo de movimentação horizontal da 

mesa (entenda-se um ciclo como um movimento completo de vai e vem) até que 

houvesse um primeiro contato deste com as lâminas, momento a partir do qual esta 

razão foi diminuída para 30 µm por meio ciclo, o que pareceu um valor de penetração 

razoável, pois assim deixou de ocorrer fratura das tiras de vidro, sendo completada a 

operação de lapidação, num conjunto delas, dentro de um período de tempo 

considerado razoável. 

Em cada tira de vidro assim preparada, era então demarcada uma linha 

auxiliar, dividindo-a em duas metades de comprimentos iguais, de cerca de 37,5 mm. 

Cada tira era então cortada manualmente, ao longo da tal linha auxiliar, com a ponta 

adiamantada já referida, da forma já explicada anteriormente, permitindo agora a 

obtenção de 2 lamínulas acabadas (doravante denominadas apenas lamínulas), com 

35,0 mm de comprimento; nesta operação final de corte, ao mesmo tempo em que se 

obtinha esta dimensão, procurava-se obter uma superfície cortada o mais plana 

possível. Adicionalmente, foi aumentada a lisura desta região, utilizando-se uma outra 

ponta adiamantada de número 95, também da citada KG Sorensen, agora presa numa 

peça reta de mão, esta acoplada a um sistema de turbina pneumático, denominado 

como de  baixa rotação (ambas estas peças fabricadas pela já citada Kavo do Brasil), 

e agora girando sob abundante refrigeração à água. Assim, foram confeccionadas um 

total de 66 lamínulas, ou seja, 3 unidades a mais que o número total de substratos 

necessários para o presente trabalho de pesquisa, estas ficando em reserva para caso 

de eventual necessidade de seu uso. 

Todas as lamínulas foram então lavadas com água e detergente neutro da 

marca Ypê (Química Amparo Ltda., Amparo-SP), para remover resíduos do processo 

de corte e retificação, tais como partículas vítreas soltas, restos de óleo ou gordura, 

assim como quaisquer impurezas de toda ordem. Após terem sido secas com jatos de 

ar, elas foram aleatoriamente dispostas em grupos de nove unidades, envolvidas em 

compressas de gaze comum; cada grupo foi então colocado dentro de um tubo 

plástico com tampa, sendo assim armazenados, até o momento de seu ensaio, numa 

sala de pesquisas da  citada Disciplina de Materiais Dentários, na qual a umidade foi 

mantida em 50±10 % e a temperatura em 23±2 oC. 

 Para poder ser ensaiada, cada lamínula de vidro viria a ser fixada num 

dispositivo que foi construído, denominado base para o substrato de vidro (BSV), o 

qual pode ser visto na figura 11 e que consistia de um bloco com a forma de um 

paralelepípedo, confeccionado em latão ordinário, cujas dimensões eram de 50 mm de 
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comprimento, 5 mm de largura e 10 mm de altura; na sua face superior apresentava 

uma canaleta com 35 mm de comprimento e 1 mm de profundidade, cujas paredes 

eram paralelas entre si e perpendiculares à parede de fundo. A lamínula era presa na 

referida cavidade, como pode ser observado na figura 12, quando a cabeça de um 

parafuso próprio, existente no citado dispositivo, entrasse em contato com ela. Assim, 

cada substrato de vidro era considerado pronto para ser ensaiado. 

5.1.2. Confecção dos substratos de amálgama. 
 Para poderem ser confeccionados os substratos de amálgama, com as 

características adequadas, foram construídos dispositivos de diferentes tipos: 63 

bases para o substrato de amálgama (BSA), 1 trilho-matriz (TM) e 1 bloco 

condensador (BC). 

 No presente sub-tópico, considerando-se que os extensos nomes dos 

dispositivos serão repetidos algumas vezes, optou-se por utilizar-se as siglas para eles 

escolhidas, daqui em diante. 

Cada BSA (uma das quais pode ser vista na figura 13) tinha basicamente a 

mesma forma e as mesmas dimensões da BSV, também possuindo uma canaleta na 

sua face superior; entretanto, ela era confeccionada em aço inoxidável, do tipo 306*, e 

sua canaleta, basicamente também com as mesmas dimensões daquela outra, tinha 

as paredes convergentes no sentido de baixo para cima, formando ângulos de 

aproximadamente 6º com a parede de fundo, para futuramente reter a massa de 

amálgama que aí seria condensada. Cada uma destas bases tinha gravado seu 

número de identificação. 

O TM, que pode ser observado na figura 14, era confeccionado em aço comum 

e consistia de um bloco em formato também de paralelepípedo, com dimensões 30 x 

60 x 100 mm, o qual apresentava um trilho central no qual qualquer BSA podia ser 

encaixada com justeza, ocasião na qual as faces superiores de ambas as peças 

ficavam no mesmo nível. Devido a problemas técnicos de confecção, esta peça não foi 

confeccionada em aço inoxidável; portanto, para evitar o ataque do mercúrio, ela 

recebeu uma camada de crômio, por deposição eletrolítica, realizada numa firma 

local†. 

O BC, que pode ser observado na figura 15, era confeccionado também em 

aço inoxidável 306, com dimensões 60x10x10mm. Este desempenhava a função de 

condensador da massa plástica de amálgama e de instrumento de corte para a 

remoção dos excessos, após a condensação; para a execução desta última tarefa, 

                                                            
* Tipo de aço segundo a classificação da entidade estadunidense denominada American Iron and Steel 
Institute (AISI). 
† Eliseu Cromação Ind. e Com. Ltda. (Bauru-SP). 



 31 

uma de suas arestas foi cuidadosamente avivada, de maneira a aumentar sua 

eficiência de corte. 

Para a confecção de cada substrato de amálgama, era utilizada uma cápsula 

plástica contendo 1,200 g de liga para amálgama da marca Permite C (fabricada pela 

SDI - Southern Dental Industries Limited, da Austrália) e também 1,128 g de mercúrio; 

o volume resultante do material era equivalente a 5 porções de amálgama, sendo 

suficiente para preencher adequadamente a canaleta de cada BSA. Esta liga era 

composta por partículas de formato tanto esferoidal como irregular, ambas com “alto” 

conteúdo de cobre (neste caso15,4%), ou seja, com mais que 6% deste metal. 

Uma BSA, tomada ao acaso, era limpa, com o auxílio de compressa de gaze, 

sendo então adequadamente posicionada no interior do trilho-matriz, como é mostrado 

na figura 16. Uma cápsula da liga para amálgama era tomada e efetuava-se o 

rompimento da membrana que separava a liga propriamente dita do mercúrio. A 

cápsula era então imediatamente colocada num amalgamador modelo Ultramat 2 

(também fabricado pela SDI), o qual era acionado de modo a promover a trituração por 

4 segundos. A cápsula era removida do aparelho e a respectiva massa de amálgama, 

então num estado plástico, era colocada na cavidade da BSA, a qual estava encaixada 

no TM, como pode ser observado na figura 17. Com o auxílio do BC, a massa era 

acomodada no interior da cavidade; o tal condensador era então colocado sobre a 

massa de amálgama que preenchia a cavidade, com excesso de material (figura 18), e 

o conjunto era levado à mesa de uma máquina universal de ensaios Losenhausenwerk 

de Dusseldorf na Alemanha (como é mostrado na figura 19), na qual imediatamente o 

BC sofria a ação de uma carga estática de compressão de 250 kgf, a qual era assim 

mantida por 5 minutos. Então; o conjunto era removido da máquina e o BC era retirado 

de cima da massa de amálgama; a aparência do amálgama nesta ocasião é ilustrada 

pela figura 20. Imediatamente, usando-se a aresta cortante do BC, todo o excesso de 

amálgama era removido, através de um procedimento de raspagem da superfície, 

promovido no sentido do comprimento da canaleta (figura 21 e 22). Um destes 

substratos, com a porção de amálgama nele retido, pode ser observado na figura 23. 

Num único dia foram consecutivamente confeccionados, na forma descrita e 

com o dispêndio de 7 horas de trabalho, todos os 63 substratos de amálgama que 

seriam necessários para a consecução do presente trabalho. Todos eles foram 

também armazenados na já citada sala de pesquisas, onde foram mantidos por um 

mínimo de 168 horas (7 dias), contadas a partir do final da trituração da última cápsula 

de amálgama; somente então cada substrato de amálgama era também considerado 

pronto para ser ensaiado. 

5.2. Ensaio de desgaste dos substratos. 
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 O desgaste dos substratos foi promovido tanto por pontas de material 

borrachóide contendo abrasivo (geralmente denominadas, de forma errônea, como 

pontas “de borracha” ou ainda “de borracha abrasiva”), como com dois tipos de pastas 

aplicadas com o auxílio de palitos de madeira, da maneira descrita a seguir. 

5.2.1. Ensaio de desgaste dos substratos de vidro. 
 As referidas pontas utilizadas foram fabricadas pela já citada firma K. G. 

Sorensen, especialmente para o presente trabalho de pesquisa, com o formato e as 

dimensões que seriam aqui necessários. Tais pontas consistiam em hastes cilíndricas 

de latão que possuíam, numa de suas extremidades, uma estrutura cilíndrica (sua 

parte ativa) confeccionada num material borrachóide (cloro sulfonado polietileno, 

segundo informações do respectivo fabricante), ao qual foram adicionados grânulos de 

carbeto de silício; o citado material sintético serve de veículo para o abrasivo 

propriamente dito. A parte ativa das tais pontas apresentava originalmente 22,5 mm de 

altura e 7 mm de diâmetro. Para fins do presente trabalho, o fabricante manteve 

segredo das dimensões dos grânulos abrasivos, assim como de sua concentração no 

substrato polimérico, fornecendo uma quantia suficiente de pontas nas quais a porção 

borrachóide apresentava cor marrom, verde ou azul; nesta ordem citada, as cores 

indicavam o tamanho médio do grão ali contido, em ordem decrescente de suas 

dimensões; a estas pontas, o fabricante denomina respectivamente de grossa, média 

e fina. A haste de cada ponta, inicialmente com 4 cm de comprimento, foi reduzida a 1 

cm, para diminuir o efeito de seu batimento, quando girasse em alta velocidade. 

 É cientificamente necessário que sejam descritas todas as minúcias 

importantes envolvidas no processo do ensaio de desgaste aqui utilizado. Para efetuar 

tal tarefa, que é altamente complexa, resolveu-se efetuar tal descrição a partir dos 

ensaios dos substratos de vidro, efetuados primeiramente com as pontas referidas. 

Do lote de pontas da cor marrom, fornecido pelo fabricante, uma primeira era 

tomada, identificada com o número 1 (o qual foi escrito, com tinta insolúvel em água, 

na parte borrachóide) e fixada na pinça da caneta de um aparelho denominado 

micromotor (modelo 405N, fabricado pela Dentec Ind. e Com. Ltda., de Inhaúma – RJ). 

Tal caneta já se encontrava presa, por meio de uma presilha confeccionada em super-

poliamida (Nylon*), na porção inferior do denominado dispositivo-guia. Na figura 24, 

ilustrativa deste quadro descrito, pode-se notar que este dispositivo-guia permitia que 

o micromotor sofresse movimentação, no sentido vertical, por ser constituído de dois 

conjuntos lineares de esferas (KGBA 2045 PP) e dois respectivos eixos para 

rolamento linear (W20 H6/135), fabricados pela INA Wälzlager Schaeffler oHG, D-

                                                            
* Marca registrada da E. I. Du Pont de Nemours. 
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91072, de Herzogenaurach, na Suíça; ainda pode ser observado que o dispositivo-

guia ficava preso, através de uma trave metálica com parafusos, na tampa frontal da 

caixa de proteção do rebolo, existente no cabeçote* da retificadora tangencial plana; 

nesta ocasião, o rebolo adiamantado já havia sido removido de seu local, na 

retificadora. A quantidade de carga (força de compressão exercida pela ponta sobre 

qualquer substrato) escolhida para o futuro ensaio de desgaste dos substratos foi de 

cerca de 500 g e já era então promovida com a ajuda do sistema de contrapesos que 

pode também ser observado nesta última figura citada. Tal condição era obtida com o 

auxílio de uma balança modelo AL 500, com precisão de um milésimo de grama, 

fabricada pela MARTE Balanças e Aparelhos de Precisão Ltda., de São Paulo-SP. 

 Fixada na caneta do micromotor, nas condições explicadas, a ponta marrom 

número 1 inicialmente sofreu uma dressagem (termo usado em Engenharia para 

definir o processo inclusive de regularização da superfície de um rebolo), até ficar com 

diâmetro de 6,5 mm. Para tanto, foi confeccionado um dispositivo dressador, o qual 

consistia de uma lima do tipo convencional para metais (Tramontina Garibaldi, de 

Garibaldi-RS), na qual as dimensões da área útil (de qualquer de suas faces maiores) 

eram de 300 mm de comprimento por 40 mm de largura; esta se encontrava 

aparafusada num bloco de aço comum (de 60x80x200 mm), o qual ficava preso por 

imantação, na mesa da retificadora; a face superior da lima e a inferior do bloco 

metálico foram cuidadosamente alinhadas, a fim de serem mantidas paralelas entre si 

(figura 25). Promovia-se então a movimentação da ponta (com o micromotor regulado 

na posição 20, através do botão próprio existente na parte frontal da respectiva caixa 

de controle), a qual passava a girar na velocidade de 20000 rotações por minuto (rpm). 

Em seguida, era também promovida a movimentação da mesa da retificadora, no 

sentido horizontal, com movimentos de ida-e-volta (ciclos), numa extensão de 20 mm 

e na velocidade de 0,08 m/s, o que eqüivalia a 120 ciclos por minuto. Nesta ocasião, a 

ponta marrom encontrava-se acima da lima e, se observada por cima, com seu longo 

eixo perpendicular ao da superfície ativa daquela, considerada esta no sentido de seu 

comprimento; toda a parte borrachóide da ponta ficava contida dentro da área útil da 

lima, no sentido da largura desta última. O cabeçote da retificadora era 

cuidadosamente baixado (fazendo com que a porção útil da ponta então entrasse em 

contato com uma porção central da parte ativa da lima, ambas movimentando-se nas 

condições explicitadas), até que os cursores do dispositivo-guia ficassem posicionados 

na metade do comprimento dos seus respectivos eixos; isto era feito para manter 

sempre a mesma intensidade de força normal da ponta sobre a lima. O material 

borrachóide, sempre sob refrigeração promovida por um fluxo permanente de água, 
                                                            
* Termo utilizado em Engenharia para denominar a porção ativa principal de um aparelho. 
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então sofria desgaste durante 8 ciclos; em seguida, a ponta era afastada da lima e seu 

diâmetro era medido; a dressagem era considerada terminada quando tal dimensão 

fosse de 6,5 mm; se isto não ocorresse, num primeiro momento, tal operação de 

desgaste era repetida, até que o objetivo fosse alcançado. 

 A finalidade de tal dressagem, além da regularização superficial e da obtenção 

de diâmetros sempre iguais, para todas as pontas, era evitar o fenômeno do batimento 

(causado pela excentricidade). Tal fenômeno é dependente das características 

morfológicas da própria ponta, assim como da folga apresentada pela pinça que 

prende aquela no micromotor. Terminada a dressagem, a ponta era novamente 

afastada do dressador e este último era removido da mesa. A citada ponta deveria 

permanecer nesta posição, fixa no micromotor, até o final do ensaio; entretanto, era 

necessário conhecer-se sua massa (expressa em gramas), naquele momento; 

consequentemente, era preciso que a balança fosse novamente utilizada, para 

verificar-se a massa que então viria efetivamente a atuar sobre o substrato; do 

resultado obtido, subtraía-se a quantia referente à massa da parte móvel do 

dispositivo-guia, que já havia sofrido o contra-balanceamento, estando a caneta a ele 

acoplada; subtraído o tal valor, anteriormente verificado era de 498,372 g, assim era 

obtido o valor da ponta em questão, o qual era anotado. 

 Sobre esta mesa (e nela também presa por imantação), já se encontrava 

adequadamente posicionada, mais à frente do local antes ocupado pelo dressador, 

uma peça denominada suporte das bases, confeccionada também em aço comum; 

cuja forma pode ser observada na figura 8, em A, com as dimensões de seu perfil 

lateral, em B, expressos em milímetros; seu comprimento era de 60 mm. 

Figura 8. Suporte das bases 
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 A posição do suporte das bases era tal que ele ficava com seu longo eixo 

também perpendicular ao da caneta do micromotor. No rasgo do referido suporte, era 

então colocada a base do substrato de vidro (BSV) que continha a lamínula número 1, 

lá fixada por parafusos e deles protegida por uma pequena placa metálica. O cabeçote 

da retificadora era então movimentado para a frente, de modo a que a ponta marrom 

dressada viesse a ficar acima do substrato de vidro e na direção da porção central 

deste último. 

 Fazia-se a ponta então girar na velocidade de 20000 rpm, liberava-se o fluxo 

de água para a refrigeração e promovia-se o abaixamento daquela, até que ocorresse 

o toque com a lamínula de vidro e que os cursores do dispositivo-guia fossem 

novamente deslocados até a metade do comprimentos dos seus eixos, como já 

anteriormente descrito. A mesa da retificadora também já se encontrava em 

movimento, mantendo seu curso de ida-e-volta na extensão de 20 mm e na velocidade 

de 0,08 m/s, características estas já utilizadas na dressagem. Durante o desgaste que 

se seguia, o deslocamento da ponta sempre era mantido na porção central do 

substrato. É importante ressaltar que a lamínula de vidro sofria o contato com a porção 

borrachóide da ponta, numa região desta que se situava mais próxima da caneta do 

micromotor, como está ilustrado pela figura 26, para evitar (tanto quanto possível) 

algum efeito indesejável de variação da posição do longo eixo da ponta em relação ao 

da caneta, os quais sempre deveriam manter a coincidência desejada. Nessas 

condições, deixava-se que a ponta agisse sobre o substrato de vidro (como está 

ilustrado pela figura 27), por um tempo de três minutos, quando então aquela era 

erguida, assim encerrando-se o ensaio. Para verificar sua eventual perda de peso, a 

ponta era então novamente pesada, do modo já referido, sendo anotado o valor 

encontrado. Igualmente, foram anotados os resultados da massa (em gramas) de cada 

lamínula de vidro, tanto antes como após o respectivo ensaio. 

 Todos os procedimentos até aqui descritos foram repetidos, até terem sido 

isoladamente ensaiadas 9 pontas de cada uma das 3 cores utilizadas, sempre usando-

se uma ponta nova para cada nova lamínula de vidro. Em seguida, foram executados 

9 novos ensaios, denominados como de seqüência das pontas (spo); cada um destes 

era basicamente efetuado com as mesmas características já explicadas, com a 

diferença que, para cada nova lamínula de vidro, eram utilizadas 3 novas pontas, 

ordenadamente uma marrom, seguida de outra verde e de uma última azul, cada uma 

delas agindo sobre o substrato individualmente por 1 minuto, num total de 3 minutos 

para cada ensaio. Todos os valores de massa detectados foram igualmente anotados. 

Agora será descrito como foram desenvolvidos os ensaios com as pastas. 
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Foram compostas uma pasta de pedra-pomes ” extra-fina”* (fabricada pela S.S. 

White, Rio de Janeiro-RJ), misturando-se 100 g deste material  com 60 ml de água 

desionizada e outra de Amalgloss (fabricado pela Dentsply, de Petrópolis-RJ), 

misturando-se 50 g deste material com 35 ml também de água desionizada; o 

fabricante deste último material (que o indica para polimento de amálgama, resinas e 

restaurações metálicas em geral) informa que ele é constituído de óxido de estanho, 

carbonato de cálcio e óxido de ferro vermelho. Na figura 28, podem ser observadas as 

embalagens originais da pedra-pomes e do Amalgloss utilizados, juntamente com 

porções de ambos estes produtos, enquanto na figura 29, são apresentadas as 

respectivas pastas preparadas. 

Em cada um destes ensaios, uma das citadas pastas era individualmente 

aplicada sobre uma nova lamínula de vidro, com o auxílio de um palito de madeira 

adequadamente torneado. Para a confecção de um número suficiente de tais palitos 

torneados, foram adquiridos palitos de madeira comercialmente disponíveis, 

denominados como próprios “para churrasco” (da marca Gina, fabricados pela Rela 

S/A Ind. e Com. de Itatiba-SP), cada um deles originalmente com cerca de 2,1 mm de 

diâmetro e 25 cm de comprimento. Cada palito torneado apresentava a forma de 

cilindro, com 2,0 mm de diâmetro e 1,8 cm de comprimento; o referido diâmetro era o 

máximo possível que permitia sua preensão pela pinça do micromotor já referido; o 

seu comprimento era semelhante ao das pontas anteriormente descritas, para fins de 

padronização das condições de ensaio. Cada um dos palitos torneados do modo 

explicado será aqui denominado, de agora em diante, simplesmente de palito ou palito 

de madeira. Entretanto, quando um destes palitos quebrou-se, foi muito difícil remover-

se da pinça a porção remanescente de madeira; por isso, resolveu-se que eles seriam 

utilizados após serem acoplados num mandril fabricado pela K. G. Sorensen; na figura 

30 é mostrado um palito torneado, juntamente com o citado mandril. 

Fixado na pinça do micromotor, basicamente nas mesmas condições já 

descritas para as pontas, um primeiro palito era feito entrar em contato com uma nova 

lamínula de vidro, inicialmente já coberta com uma porção de pasta de pedra-pomes 

(cerca de 4 ml), como está ilustrado pela figura 31. Sendo praticamente mantidas 

iguais todas as demais condições já descritas, após cada 15 segundos de 

movimentação da mesa da retificadora, nova porção de pasta era adicionada na 

superfície da lamínula em questão. O desgaste era assim ininterruptamente promovido 

por um total de 3 minutos, para cada ensaio de cada uma das pastas, até serem 

                                                            
* É incorreta a denominação “extra-fina”, dada pelo fabricante ao tal pó. Como este tem partículas cujo 
tamanho médio é designado como extra-pequeno, a correta denominação é pó extra-delicado, que 
eqüivaleria ao termo ultra-fine, do idioma inglês. 
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executados 9 ensaios isolados com cada uma delas. Adicionalmente também existiu 

uma condição denominada de seqüência dos palitos (spa), na qual, sobre uma nova 

lamínula, com um primeiro palito era aplicada a pasta de pedra-pomes, por 90 

segundos, então efetuando-se uma lavagem com água corrente, por 30 segundos, 

após o que era promovida a imediata aplicação da pasta de Amalgloss, através de 

um segundo palito, por igual tempo, num total de 3 minutos para cada ensaio. Assim, 

foram também executados 9 ensaios para esta última condição descrita. Como já 

ocorrera com as pontas, a massa de todas as lamínulas de vidro foi verificada, antes e 

após cada ensaio, sendo anotados todos os valores detectados. 

5.2.2. Ensaio de desgaste dos substratos de amálgama. 
 Todos os procedimentos explicados para os substratos de vidro foram também 

executados com os substratos de amálgama, basicamente nas mesmas condições; 

uma ressalva é que cada porta-substrato contendo amálgama, identificado 

numericamente, era individualmente pesado antes e após seu ensaio, para 

averiguação da eventual perda de massa do substrato. Igualmente, todos os valores 

detectados foram anotados. 

5.3. Análise da rugosidade nos substratos. 
 Após terem sofrido o desgaste, na forma referida, foi verificada a rugosidade na 

superfície dos substratos ensaiados, do modo descrito a seguir. Para tanto, foi 

utilizado um rugosímetro modelo T1000 Standard Basic, com uma ponta de medição 

modelo TKE 100/17 (fabricado pela firma alemã HOMMELWERKE), regulado para 

verificar o aspecto superficial do substrato, num curso (Lt) de 1,5 mm, com uma 

filtragem (Le, denominada cut off, no idioma inglês) de 250 µm. Os arquivos de registro 

de cada uma das leituras efetuadas era automaticamente armazenado na memória de 

um microcomputador (modelo Satellite 1555CDS, tipo AMD-K6-2, fabricado pela 

firma estadunidense Toshiba America Information Systems, Inc.), o qual estava 

adequadamente conectado ao referido rugosímetro. 

5.3.1. Análise da rugosidade nos substratos de vidro. 
 Cada lamínula, já removida da respectiva base do substrato (que era única, 

como pode ser lembrado), era fixada sobre o tampo plano de uma mesa comum, de 

madeira, através de 2 pequenos fragmentos de uma fita adesiva comum, um em cada 

extremo da citada lamínula, cuja face desgastada ficava voltada para cima. A ponta 

ativa do rugosímetro (a qual consiste num diamante com forma piramidal, cujo ápice 

fica voltado para baixo) era então adequadamente posicionada, de modo a percorrer 

seu curso num sentido transversal ao do comprimento da lamínula; na figura 32, é 

ilustrada esta situação. 



 38 

 Foram então determinados os valores das condições de rugosidade 

denominadas como inicial e final. A rugosidade inicial era verificada na porção 

mediana de uma faixa lateral (escolhida ao acaso), onde não houvera desgaste; o 

valor numérico de uma única leitura foi aceito como indicativo da tal condição. A 

rugosidade final era verificada dentro da faixa na qual ocorrera desgaste, visualmente 

detectada de maneira inequívoca, inclusive, quando necessário, através de uma lente 

que promovia o aumento linear da imagem em cerca de 2 vezes, quando a distância 

foco/objeto fosse de 40 cm; nos casos das pontas das cores marrom e verde usadas 

isoladamente, ou da denominada seqüência das pontas, o desgaste havia ocorrido em 

toda a lamínula, tanto no sentido do comprimento como da largura, e uma única leitura 

(efetuada na sua porção mediana) mostrou poder ser aceita como representativa da 

condição da rugosidade promovida; no caso da ponta da cor azul (a mais delicada 

delas), o desgaste ocorrera de forma regular no sentido latero-lateral da lamínula, mas 

irregular no sentido de sua largura; nestes casos, foram efetuadas várias leituras para 

escolher-se aquela que fosse mais representativa desta condição; tal escolha, 

efetuada pelo autor do presente trabalho juntamente com seu orientador, ocorria 

baseada em parâmetros subjetivos (e aparentemente lógicos), adquiridos pela 

experiência pessoal de ambos, no decorrer do processo aqui envolvido. Todos os 

valores aceitos como representantes adequados das condições de rugosidade inicial e 

final, para cada uma das lamínulas de vidro, ficavam armazenados na memória do 

microcomputador, na forma de bancos de dados, os quais podiam ser manipulados 

para confeccionar os respectivos gráficos constantes do presente trabalho. 

 Dentro dos tais bancos de dados, para cada leitura de rugosidade, ficavam 

armazenadas informações das várias características detectadas. Dentre elas, 

escolheu-se informar no presente trabalho apenas a rugosidade média global (Ra), o 

valor do maior pico encontrado no gráfico (Rp), o valor da rugosidade central (Rk) e o 

valor da rugosidade máxima (Rmax). 

5.3.2. Análise da rugosidade nos substratos de amálgama. 
 Cada substrato, contido na respectiva base era colocado sobre uma lâmina de 

vidro, fixada sobre o tampo da mesa já citada; o corpo do rugosímetro era colocado 

sobre um bloco de madeira (de dimensões adequadas e igualmente fixado naquele 

tampo); assim eram obtidas as adequadas condições de alturas, como está ilustrado 

pela figura 33, para que fosse verificada a rugosidade, de modo bastante semelhante 

ao que foi descrito para o caso das lamínulas. Na figura 34, a ponta ativa do 

rugosímetro é apresentada, em maior detalhe, posicionada adequadamente sobre um 

substrato de amálgama, pronto a ser analisado. 
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 A rugosidade inicial era também verificada na porção mediana de uma faixa 

lateral escolhida ao acaso; o valor numérico de uma única leitura foi aceito como 

indicativo da tal condição. A rugosidade final era verificada também dentro da faixa na 

qual ocorrera desgaste; em todas estas situações, para todas as pontas, de todas as 

cores, e inclusive para a denominada seqüência das pontas, o desgaste sempre havia 

ocorrido em toda a porção de amálgama, em ambos os sentidos, tanto do 

comprimento como da largura, e uma única leitura (efetuada na sua porção mediana) 

mostrou também poder ser aceita como representativa da condição da rugosidade, o 

que era feito com base nos parâmetros já citados. Todos os valores aceitos como 

representantes adequados das condições de rugosidade inicial e final, para cada 

substrato de amálgama ficavam igualmente armazenados na memória do 

microcomputador. 

 Todos os dados numéricos originalmente assim obtidos encontram-se locados 

nas tabelas do Apêndice, juntamente com os gráficos de cada um dos ensaios de 

desgaste, tanto para o vidro, como para o amálgama. No capítulo seguinte a este, nas 

respectivas tabelas de desgaste, consta apenas o valor numérico da rugosidade média 

global, aquele expresso pela sigla Ra; também aí podem ser encontrados os 

resultados dos respectivos tratamentos estatísticos, basicamente uma análise de 

variância e o respectivo teste de contrastes, para cada uma das várias condições 

analisadas. 
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Lista de figuras. 
 

Figura 10. Rebolo adiamantado 
promovendo o desgaste das tiras de 

vidro. 

Figura 09. Um conjunto de tiras de 
vidro presas na morsa metálica. 

 

Figura 11. Base para substratos de 
vidro. 

Figura 12.Uma lamínula na sua base. 
 

Figura 13. Uma das bases para os 
substratos de amálgama. 

 

Figura 14. Trilho-matriz 
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Figura 15. Bloco condensador. 
 

Figura 16. Uma BSA no trilho-matriz. 
 

Figura 17. Massa plástica de amálgama 
sobre a BSA mostrada na figura 8. 

 

Figura 18. A massa da figura 9, já 
acomodada na BSA, com o BC. 

 

Figura 19. A massa da figura 10, sendo 
comprimida na máquina de ensaios. 

 

Figura 20. Aparência do amálgama, 
após sua condensação. 
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Figura 21. Remoção do excesso de 
amálgama, com o BC. 

 

Figura 22. Superfície do amálgama, 
após a remoção de seu excesso 

 

Figura 23. Um substrato de amálgama, 
em sua base. 

 

Figura 24. Micromotor preso na parte 
inferior do dispositivo-guia. 

 

Figura 25. Lima presa no bloco de aço 
na dressagem de uma ponta marrom. 

Figura 26. Vista lateral de uma ponta 
em contato com uma lamínula. 
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Figura 30. Um palito torneado e o 
respectivo mandril. 

 

Figura 29. Pastas de pedra-pomes (A) 
de Amalgloss (B). 

 

Figura 32. Uma lamínula fixa à mesa e 
posicionada à frente do rugosímetro. 

 

Figura 31. Uma lamínula sendo 
desgastada com a pasta de pedra-

pomes. 

Figura 27. Uma lamínula, sendo 
desgastada por uma ponta marrom. 

 

Figura 28. Porção de pedra-pomes e de 
Amalgloss, com suas embalagens. 
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Figura 33. Um substrato de amálgama 
posicionado à frente do rugosímetro. 

 

Figura 34. Ponta ativa do rugosímetro 
sobre um substrato de amálgama. 

 



Resultados. 
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6. Resultados. 
 Aqui serão apresentados os aspectos detectados para a perda de massa, 

inicialmente, seguidos daqueles referentes à rugosidade. 

6.1. Da perda de massa. 
 Serão aqui descritos os aspectos relativos à perda de massa, primeiro com as 

lamínulas e depois com o amálgama, tanto no grupo das pontas e depois no das 

pastas. 

6.1.1 Da perda de massa das lamínulas, nos grupos de desgaste pelas pontas. 
 No Apêndice, podem ser encontradas as tabelas A1 a A4, com os dados 

originais de todos os valores da massa de cada lamínula de vidro, tanto antes como 

após o ensaio de desgaste, com as pontas das três cores utilizadas isoladamente e 

também no seu uso seqüencial, juntamente com os valores das respectivas perdas de 

massa. Em relação a este aspecto, no presente capítulo existe a tabela 1, mostrando 

apenas os valores da perda de massa, para as quatro condições nas quais foram 

aplicadas as pontas; nesta, expressos em gramas, podem ser observados os valores 

da perda massa de cada lamínula de vidro, após os ensaios de desgaste, para os 

grupos das pontas da cor marrom (m), verde (v), azul (a) e da seqüência de pontas 

(spo). 
Tabela 1. Valores da perda de massa (em gramas) de cada lamínula de vidro, para 

os grupos das pontas da cor marrom (m), verde (v), azul (a) e da seqüência de 
pontas (spo), acrescidos de suas médias aritméticas (M). 

Número da  
lamínula 

 m   v   a   spo  

1 0,005 0,003 0,001 0,007 
2 0,009 0,001 0,000 0,003 
3 0,009 0,002 0,001 0,002 
4 0,005 0,002 0,003 0,001 
5 0,007 0,006 0,001 0,004 
6 0,007 0,003 0,000 0,002 
7 0,009 0,002 0,000 0,001 
8 0,005 0,001 0,000 0,002 
9 0,003 0,001 0,000 0,003 
M 0,00656 0,00233 0,00067 0,00278 

 

 Pode ser notado, com base na média aritmética de cada grupo, que a ponta 

marrom promoveu o maior desgaste do substrato de vidro, seguida progressivamente 

pela seqüência de pontas, pela ponta verde e pela ponta azul. 
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6.1.2. Da perda de massa das pontas, após promoverem o desgaste das 
lamínulas. 
 No Apêndice, podem ser igualmente encontradas as tabelas A15 a A17, com 

os dados originais de todos os valores da massa de cada ponta, tanto antes como 

após o ensaio de desgaste, no caso das três cores utilizadas isoladamente e também 

no seu uso seqüencial, juntamente com os valores das respectivas perdas de massa. 

Em relação a este aspecto, no presente capítulo existe a tabela 2, mostrando apenas 

os valores da perda de massa de cada ponta, após os ensaios de desgaste, apenas 

para os grupos das cores marrom (m), verde (v) e azul (a), isoladamente. 
Tabela 2. Valores da perda de massa (em gramas) de cada ponta, após atuarem 

nas lamínulas, para os grupos da cor marrom (m), verde (v) e azul (a), acrescidos 
de suas médias aritméticas (M). 

Número da 
lamínula 

m v a 

1 0,000 0,000 0,003 
2 0,000 0,001 0,000 
3 0,000 0,001 0,001 
4 0,000 0,001 0,001 
5 0,000 0,000 0,008 
6 0,000 0,000 0,006 
7 0,000 0,001 0,000 
8 0,000 0,001 0,004 
9 0,000 0,000 0,002 
M 0,0000 0,0005 0,0027 

 

 Pode ser notado, com base na média aritmética de cada grupo, que a ponta 

marrom foi a que menos se desgastou, ao promover o desgaste do substrato de vidro, 

seguida progressivamente pela ponta verde e pela ponta azul. 
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6.1.3. Da perda de massa das lamínulas, nos grupos de desgaste pelas pastas. 
 No Apêndice, podem também ser encontradas as tabelas A5 a A7, com os 

dados originais de todos os valores da massa de cada lamínula de vidro, tanto antes 

como após o ensaio de desgaste, com as pastas utilizadas isoladamente e também no 

seu uso seqüencial, juntamente com os valores das respectivas perdas de massa das 

lamínulas. Em relação a este aspecto, no presente capítulo existe a tabela 3, 

mostrando apenas os valores da perda de massa, para as três condições nas quais 

foram aplicadas as pastas; nesta, expressos em gramas, podem ser observados os 

valores da perda massa de cada lamínula de vidro, após os ensaios de desgaste, para 

os grupos da pasta de pedra-pomes (pp), da pasta de Amalgloss (pa) e da seqüência 

de pastas (spa). 
Tabela 3. Valores da perda de massa (em gramas) de cada lamínula de vidro, para os 
grupos da pasta de pedra-pomes (pp), da pasta de Amalgloss (pa) e da seqüência de 

pastas (spa), acrescidos de suas médias aritméticas (M). 
Número da 

lamínula 
pp pa spa 

1 0,002 0,000 0,002 
2 0,002 0,001 0,001 
3 0,001 0,000 0,000 
4 0,000 0,001 0,004 
5 0,001 0,000 0,005 
6 0,002 0,003 0,002 
7 0,000 0,001 0,001 
8 0,000 0,002 0,002 
9 0,001 0,002 0,002 
M 0,00100 0,00111 0,00211 

 

 Pode ser notado, com base na média aritmética de cada grupo, que a 

seqüência das pastas promoveu o maior desgaste do substrato de vidro, seguida 

progressivamente pela pasta de Amalgloss e pela de pedra-pomes, ambas estas com 

valores bastante próximos entre si. 
 Não havia interesse em verificar-se a massa perdida pelos palitos de madeira, 

dado seu custo ser extremamente baixo. 
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6.1.4. Da perda de massa promovida em todas as condições de desgaste no 
substrato de vidro. 

Para os nove substratos de vidro de cada uma das sete condições específicas 

de desgaste (m, v, a, spo, pp, pa e spa), cujos valores estão contidos nas tabelas 1 e 

3, foi montada a tabela 4, com os respectivos valores médios (em ordem crescente, de 

cima para baixo), acompanhados do desvio-padrão e coeficiente de variação. 
Tabela 4. Valores médios (vm) da perda de massa (em gramas), encontrados para os 

substratos de vidro, com os respectivos valores de desvio-padrão (dp) e do coeficiente 
de variação (cv), nas sete condições de desgaste. 

Condição   vm   dp   cv  
a 0,00067 0,00100 149,25 

pp 0,00100 0,00087 87,00 
pa 0,00111 0,00105 94,59 
spa 0,00211 0,00154 72,98 

v 0,00233 0,00158 67,81 
spo 0,00278 0,00186 66,91 
m 0,00656 0,00219 33,38 

 

O valor detectado da massa original de cada substrato de vidro, constante do 

Apêndice, tem apenas a serventia de permitir o cálculo do índice da respectiva perda 

de massa, nas condições estabelecidas no presente trabalho. 

No final do ensaio, cada lamínula apresentava uma faixa de desgaste que, 

como está simbolizado na figura 35, tinha caráter regular (A), por ocorrer em toda a 

extensão de sua largura, ou irregular (B); esta segunda situação ocorreu sempre e 

exclusivamente para o caso da ponta marrom. 

Figura 35. Faixa de desgaste (região cinza) com caráter regular (A) ou irregular (B), 
promovida pelas pontas nas lamínulas de vidro, conforme está explicitado no texto. 
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6.1.5. Da perda de massa do amálgama, nos grupos de desgaste pelas pontas. 
 No Apêndice, ainda podem ser encontradas as tabelas A8 a A11, com os 

dados originais de todos os valores da massa de cada substrato de amálgama, tanto 

antes como após o ensaio de desgaste, com as pontas das três cores utilizadas 

isoladamente e também no seu uso seqüencial, juntamente com os valores das 

respectivas perdas de massa. Em relação a este aspecto, no presente capítulo existe 

a tabela 5, mostrando apenas os valores da perda de massa, para as quatro 

condições nas quais foram aplicadas as pontas; nesta, expressos em gramas, podem 

ser observados os valores da perda massa de cada substrato de amálgama, após os 

ensaios de desgaste, para os grupos das pontas da cor marrom (m), verde (v), azul (a) 

e da seqüência de pontas (spo). 
Tabela 5. Valores da perda de massa (em gramas) de cada substrato de amálgama, para 

os grupos das pontas da cor marrom (m), verde (v), azul (a) e da seqüência de pontas 
(spo), acrescidos de suas médias aritméticas (M). 

Número do 
substrato 

m v a spo 

1 0,121 0,088 0,065 0,090 
2 0,163 0,127 0,074 0,126 
3 0,144 0,071 0,055 0,111 
4 0,103 0,054 0,046 0,133 
5 0,117 0,099 0,070 0,140 
6 0,174 0,089 0,070 0,118 
7 0,107 0,133 0,055 0,112 
8 0,132 0,107 0,129 0,129 
9 0,116 0,100 0,045 0,094 
M 0,13078 0,09644 0,06767 0,11700 

 

 Pode ser notado, com base na média aritmética de cada grupo, que a ponta 

marrom promoveu o maior desgaste do substrato de amálgama, seguida 

progressivamente pela seqüência de pontas, pela ponta verde e pela ponta azul. 
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6.1.6. Da perda de massa das pontas, após promoverem o desgaste do 
amálgama. 
 No Apêndice, podem ser igualmente encontradas as tabelas A21 a A23, com 

os dados originais de todos os valores da massa de cada ponta, tanto antes como 

após o ensaio de desgaste, no caso das três cores utilizadas isoladamente e também 

no seu uso seqüencial, juntamente com os valores das respectivas perdas de massa. 

Em relação a este aspecto, no presente capítulo existe a tabela 6, mostrando apenas 

os valores da perda de massa de cada ponta, após os ensaios de desgaste, apenas 

para os grupos das cores marrom (m), verde (v) e azul (a), isoladamente. 
Tabela 6. Valores da perda de massa (em gramas) de cada ponta, para o desgaste do 

amálgama, nos grupos da cor marrom (m), verde (v) e azul (a), acrescidos suas médias 
aritméticas (M). 

Número do 
espécime 

 m  v a 

1 0,003 0,016 0,014 
2 0,003 0,029 0,030 
3 0,001 0,005 0,011 
4 0,002 0,015 0,029 
5 0,001 0,012 0,039 
6 0,002 0,016 0,015 
7 0,001 0,024 0,024 
8 0,002 0,019 0,041 
9 0,002 0,014 0,022 
M 0,0018 0,0167 0,0250 

 

 Pode ser notado, com base na média aritmética de cada grupo, que a ponta 

marrom foi a que menos se desgastou, ao promover o desgaste do substrato de 

amálgama, seguida progressivamente pela ponta verde e pela ponta azul. 
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6.1.7. Da perda de massa do amálgama, nos grupos de desgaste pelas pastas. 
 No Apêndice, podem também ser encontradas as tabelas A12 a A14, com os 

dados originais de todos os valores da massa de cada substrato de amálgama, tanto 

antes como após o ensaio de desgaste, com as pastas utilizadas isoladamente e 

também no seu uso seqüencial, juntamente com os valores das respectivas perdas de 

massa dos substratos. Em relação a este aspecto, no presente capítulo existe a tabela 

7, mostrando apenas os valores da perda de massa, para as três condições nas quais 

foram aplicadas as pastas; nesta, expressos em gramas, podem ser observados os 

valores da perda massa de cada substrato de amálgama, após os ensaios de 

desgaste, para os grupos da pasta de pedra-pomes (pp), da pasta de Amalgloss (pa) 

e da seqüência de pastas (spa). 
Tabela 7. Valores da perda de massa (em gramas) de cada substrato de amálgama, para 
os grupos da pasta de pedra-pomes (pp), da pasta de Amalgloss (pa) e da seqüência de 

pastas (spa), acrescidos de suas médias aritméticas (M). 
Número do 
espécime 

 pp pa spa 

1 0,055 0,005 0,060 
2 0,031 0,003 0,043 
3 0,015 0,004 0,054 
4 0,018 0,004 0,053 
5 0,014 0,005 0,043 
6 0,020 0,006 0,059 
7 0,021 0,002 0,028 
8 0,029 0,002 0,029 
9 0,017 0,006 0,030 
M 0,02444 0,00411 0,04433 

 

 Pode ser notado, com base na média aritmética de cada grupo, que a 

seqüência das pastas promoveu o maior desgaste do substrato de amálgama, seguida 

progressivamente pela pasta de pedra-pomes e pela de Amalgloss. 
Novamente, não houve interesse em verificar-se a massa perdida pelos palitos 

de madeira. 
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6.1.8. Da perda de massa promovida, em todas as condições de desgaste, no 
substrato de amálgama. 

Para os nove substratos de amálgama de cada uma das sete condições 

específicas de desgaste (m, v, a, spo, pp, pa e spa), cujos valores estão contidos nas 

tabelas 4 e 6, foi montada a tabela 8, com os respectivos valores médios (em ordem 

crescente, de cima para baixo), acompanhados do desvio-padrão e coeficiente de 

variação. 
Tabela 8. Valores médios (vm) da perda de massa (em gramas), encontrados para os 

substratos de amálgama, com os respectivos valores de desvio-padrão (dp) e do 
coeficiente de variação (cv), nas sete condições de desgaste. 

Condição   vm   dp   cv  
pa 0,00411 0,00154 37,47 
pp 0,02444 0,01287 52,66 
spa 0,04433 0,01294 29,19 

a 0,06767 0,02531 37,40 
v 0,09644 0,02494 25,86 

spo 0,11700 0,01707 14,59 
m 0,13078 0,02481 18,97 

 

O valor detectado da massa original de cada substrato de amálgama, 

constante de uma tabela encontrada no Apêndice, tem apenas a serventia de permitir 

o cálculo do índice da respectiva perda de massa, nas condições estabelecidas no 

presente trabalho. 
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6.2. Da rugosidade. 
 Serão aqui descritos os aspectos relativos à rugosidade, primeiro  com as 

lamínulas e depois com o amálgama, tanto no grupo das pontas como no das pastas. 

6.2.1. Da rugosidade das lamínulas, nos grupos de desgaste pelas pontas. 
 No Apêndice, pode ser encontrada a tabela A27, com os dados originais de 

todos os valores da rugosidade de cada lamínula de vidro, tanto antes como após o 

ensaio de desgaste, com as pontas das três cores utilizadas isoladamente e também 

no seu uso seqüencial. 

Em relação a este aspecto, no presente capítulo existe a tabela 9, mostrando 

apenas os valores da rugosidade média global, para as quatro condições nas quais 

foram aplicadas as pontas; nesta, expressos em micrometros, podem ser observados 

os valores da rugosidade de cada lamínula de vidro, antes e após os ensaios de 

desgaste, para os grupos das pontas da cor marrom (m), verde (v), azul (a) e da 

seqüência de pontas (spo). 
Tabela 9. Valores da rugosidade média global (em micrometros) de cada lamínula de 

vidro, para os grupos das pontas da cor marrom (m), verde (v), azul (a) e da seqüência de 
pontas (spo), antes (início) e após (fim) os ensaios de desgaste. 

Ra Grupo Espécime 
início fim 

01 0,00 0,37 
02 0,00 0,22 
03 0,00 0,29 
04 0,00 0,20 
05 0,00 0,27 
06 0,01 0,25 
07 0,00 0,26 
08 0,00 0,19 

 
 
 
 

m 

09 0,00 0,27 
01 0,00 0,16 
02 0,00 0,05 
03 0,01 0,11 
04 0,00 0,07 
05 0,00 0,04 
06 0,01 0,07 
07 0,01 0,05 
08 0,00 0,04 

 
 
 
 
v 

09 0,00 0,10 
01 0,01 0,04 
02 0,01 0,07 
03 0,00 0,05 
04 0,01 0,03 
05 0,01 0,09 
06 0,00 0,04 
07 0,01 0,03 
08 0,00 0,08 

 
 
 
 

a 

09 0,00 0,03 
01 0,00 0,05 
02 0,00 0,14 
03 0,01 0,11 
04 0,01 0,11 
05 0,00 0,10 
06 0,00 0,14 
07 0,00 0,11 
08 0,00 0,10 

 
 
 
 

spo 

09 0,00 0,06 
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6.2.2. Da rugosidade das lamínulas, nos grupos de desgaste pelas pastas. 
 No Apêndice, pode ser encontrada a tabela A28, com os dados originais de 

todos os valores da rugosidade de cada lamínula de vidro, tanto antes como após o 

ensaio de desgaste, com as pastas dos dois pós utilizadas isoladamente e também no 

seu uso seqüencial. 

Em relação a este aspecto, no presente capítulo existe a tabela 10, mostrando 

apenas os valores da rugosidade média global, para as três condições nas quais 

foram aplicadas as pastas; nesta, expressos em micrometros, podem ser observados 

os valores da rugosidade de cada lamínula de vidro, antes e após os ensaios de 

desgaste, para os grupos das pastas de pedra-pomes (pp), Amalgloss (pa) e da 

seqüência de pastas (spa). 
Tabela 10. Valores da rugosidade média global (em micrometros) de cada lamínula de 

vidro, para os grupos das pastas de pedra-pomes (pp), Amalgloss (pa) e da seqüência 
de pastas (spa), antes (início) e após (fim) os ensaios de desgaste. 

Ra Grupo Espécime 
início fim 

01 0,00 0,54 
02 0,00 0,58 
03 0,00 0,70 
04 0,01 0,54 
05 0,01 0,36 
06 0,00 0,30 
07 0,01 0,35 
08 0,00 0,63 

 
 
 
 

pp 

09 0,00 0,27 
01 0,00 0,02 
02 0,01 0,02 
03 0,00 0,03 
04 0,01 0,03 
05 0,01 0,03 
06 0,01 0,02 
07 0,01 0,04 
08 0,00 0,03 

 
 
 
 

pa 

09 0,01 0,03 
01 0,00 0,23 
02 0,00 0,14 
03 0,00 0,16 
04 0,00 0,18 
05 0,00 0,17 
06 0,00 0,15 
07 0,00 0,19 
08 0,00 0,18 

 
 
 
 

spa 

09 0,00 0,19 
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6.2.3. Da rugosidade dos substratos de amálgama, nos grupos de desgaste 
pelas pontas. 
 No Apêndice, pode ser encontrada a tabela A29, com os dados originais de 

todos os valores da rugosidade de cada substrato de amálgama, tanto antes como 

após o ensaio de desgaste, com as pontas das três cores utilizadas isoladamente e 

também no seu uso seqüencial. 

 Em relação a este aspecto, no presente capítulo existe a tabela 11, mostrando 

apenas os valores da rugosidade média global, para as quatro condições nas quais 

foram aplicadas as pontas; nesta, expressos em micrometros, podem ser observados 

os valores da rugosidade de cada substrato de amálgama, antes e após os ensaios de 

desgaste, para os grupos das pontas da cor marrom (m), verde (v), azul (a) e da 

seqüência de pontas (spo). 
Tabela 11. Valores da rugosidade média global (em micrometros) de cada substrato de 

amálgama, para os grupos das pontas da cor marrom (m), verde (v), azul (a) e da 
seqüência de pontas (spo), antes (início) e após (fim) os ensaios de desgaste. 

Ra Grupo Espécime 
início fim 

01 2,44 0,50 
02 3,24 0,65 
03 2,48 0,46 
04 3,87 0,52 
05 3,72 0,40 
06 2,83 0,63 
07 3,19 0,41 
08 1,02 0,51 

 
 
 
 

m 

09 3,40 0,35 
01 4,49 0,74 
02 3,02 0,42 
03 3,08 0,27 
04 3,10 0,26 
05 4,17 1,08 
06 3,56 0,31 
07 3,51 0,56 
08 3,79 0,37 

 
 
 
 
v 

09 3,61 0,52 
01 2,43 0,40 
02 3,97 0,28 
03 3,25 0,38 
04 3,97 0,46 
05 4,04 0,50 
06 2,51 0,46 
07 4,92 0,35 
08 3,54 0,44 

 
 
 
 

a 

09 3,91 0,24 
01 3,30 0,31 
02 3,25 0,69 
03 3,12 1,08 
04 4,30 0,34 
05 5,21 4,48 
06 0,50 0,46 
07 3,64 0,23 
08 4,59 0,40 

 
 
 
 

spo 

09 2,97 0,41 
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6.2.4. Da rugosidade dos substratos de amálgama, nos grupos de desgaste 
pelas pastas. 
 No Apêndice, pode ser encontrada a tabela A30, com os dados originais de 

todos os valores da rugosidade de cada substrato de amálgama, tanto antes como 

após o ensaio de desgaste, com as pastas dos dois pós utilizadas isoladamente e 

também no seu uso seqüencial. 

Em relação a este aspecto, no presente capítulo existe a tabela 12, mostrando 

apenas os valores da rugosidade média global, para as três condições nas quais 

foram aplicadas as pastas; nesta, expressos em micrometros, podem ser observados 

os valores da rugosidade de cada substrato de amálgama, antes e após os ensaios de 

desgaste, para os grupos das pastas de pedra-pomes (pp), Amalgloss (pa) e da 

seqüência de pastas (spa). 
Tabela 12. Valores da rugosidade média global (em micrometros) de cada substrato de 

amálgama, para os grupos das pastas de pedra-pomes (pp), Amalgloss (pa) e da 
seqüência de pastas (spa), antes (início) e após (fim) os ensaios de desgaste. 

Ra Grupo Espécime 
início fim 

01 1,83 1,81 
02 2,90 1,89 
03 3,79 2,88 
04 3,51 1,95 
05 4,16 2,38 
06 3,09 2,42 
07 3,22 2,29 
08 3,38 2,56 

 
 
 
 

pp 

09 3,60 2,61 
01 3,40 2,99 
02 3,20 2,37 
03 3,91 3,07 
04 2,95 2,55 
05 2,70 2,36 
06 3,65 1,53 
07 3,83 1,81 
08 3,74 1,59 

 
 
 
 

pa 

09 2,76 2,74 
01 2,84 1,09 
02 4,12 0,68 
03 4,34 1,00 
04 4,59 0,99 
05 2,54 0,78 
06 3,10 0,48 
07 2,62 1,07 
08 4,22 0,84 

 
 
 
 

spa 

09 3,23 0,85 
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6.2.5. Da rugosidade média global promovida em todas as condições de 
desgaste no substrato de vidro. 

Para os nove substratos de vidro de cada uma das sete condições específicas 

de desgaste (m, v, a, spo, pp, pa e spa), cujos valores estão contidos nas tabelas 9 e 

10, foi montada a tabela 13, com os respectivos valores médios (em ordem 

decrescente, de cima para baixo), acompanhados do desvio-padrão e coeficiente de 

variação; nesta, também existem os valores acima citados, para a denominada 

condição original (orig), a qual reflete a média aritmética dos valores de rugosidade de 

todos os 63 espécimes aqui envolvidos. 
Tabela 13. Valores médios (vm) da rugosidade média global (em micrometros), 

encontrados para os substratos de vidro, com os respectivos valores de desvio-padrão 
(dp) e do coeficiente de variação (cv), nas sete condições de desgaste, acrescidos da 

condição original, conforme explicado no texto. 
Condição   vm   dp   cv  

pp 0,474 0,156 32,91 
pa 0,028 0,007 25,00 
m 0,258 0,054 20,93 

spa 0,177 0,026 14,69 
spo 0,102 0,031 30,39 

v 0,077 0,040 51,95 
a 0,051 0,023 45,10 

orig 0,003 0,005 166,66 
 

O valor detectado da condição original do substrato de vidro (0,003 

micrometros) confirma a veracidade da afirmativa de que o referido material apresenta 

um dos maiores graus de lisura. 
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6.2.6. Da rugosidade média global promovida, em todas as condições de 
desgaste, no substrato de amálgama. 

Para os nove substratos de amálgama de cada uma das sete condições 

específicas de desgaste (m, v, a, spo, pp, pa e spa), cujos valores estão contidos nas 

tabelas 11 e 12, foi montada a tabela 14, com os respectivos valores médios (em 

ordem crescente, de cima para baixo), acompanhados do desvio-padrão e coeficiente 

de variação; nesta, também existem os valores acima citados, para a denominada 

condição original (orig), a qual reflete a média aritmética dos valores de rugosidade de 

todos os 63 espécimes aqui envolvidos. 
Tabela 14. Valores médios (vm) da rugosidade média global (em micrometros), 

encontrados para os substratos de amálgama, com os respectivos valores de desvio-
padrão (dp) e do coeficiente de variação (cv), nas sete condições de desgaste, 

acrescidos da condição original, conforme explicado no texto. 
Condição   vm   dp   cv  

a 0,390 0,087 22,31 
spo 0,490 0,256 52,24 
m 0,492 0,101 20,52 
v 0,503 0,266 52,88 

spa 0,864 0,199 23,03 
pp 2,310 0,362 15,67 
pa 2,334 0,577 24,72 

orig 3,383 0,811 23,97 
 

O valor detectado da condição original do substrato de amálgama (3,383 

micrometros) tem apenas a serventia de informar o grau de rugosidade do material, 

nas condições estabelecidas no presente trabalho. 
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6.3. Do tratamento estatístico aplicado aos resultados do presente trabalho. 
Aqui serão apresentados os resultados do tratamento estatístico aplicado 

respectivamente sobre os valores da perda de massa e da rugosidade, tanto para o 

substrato de vidro, como para o de amálgama. 

6.3.1. Sobre os valores da perda de massa promovida em todas as condições de 
desgaste no substrato de vidro. 

Foi efetuada a análise de variância dos valores encontrados nas tabelas 1 e 3, 

quando constatou-se um valor de F igual a 15,8115, o que indica existir diferença 

significante, a um nível menor que 0,001. Consequentemente, foi necessária a 

subsequente aplicação de um teste de contrastes; assim, foi escolhido o de Tukey, ao 

nível de significância de 0,05, cujos resultados possibilitaram a confecção da tabela 

15. 
Tabela 15. Resultados do teste de Tukey aplicado aos valores de perda de massa do 
substrato de vidro. Na comparação dos resultados, a semelhança é igual quando as 

letras da coluna são as mesmas. 
Condições Média Grau de 

semelhança 
a 0,0007 a  

pp 0,0010 a  
pa 0,0011 a  
spa 0,0021 a  

v 0,0023 a  
spo 0,0028 a  
m 0,0066  b 

 

Com base nos tais resultados, para esse substrato originalmente mais liso, 

ficaram constatados os seguintes fatos: 1) o menor valor numérico de perda de massa 

ocorreu para a ponta azul, continuando a haver o aumento de tal índice, 

progressivamente, para a pasta de pedra-pomes, a pasta de Amalgloss, a seqüência 

de pastas, a ponta verde e a seqüência de pontas, embora a diferença entre estes seis 

índices não tenha sido significante, do ponto de vista estatístico, e 2) a perda de 

massa promovida pela ponta marrom foi estatisticamente diferente de todas as demais 

condições. 
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6.3.2. Sobre os valores da perda de massa promovida em todas as condições de 
desgaste no substrato de amálgama. 

Também foi efetuada a análise de variância dos valores encontrados nas 

tabelas 5 e 7, quando constatou-se um valor de F igual a 57,3470, o que indica existir 

diferença significante, a um nível menor que 0,001. Consequentemente, foi necessária 

a subsequente aplicação de um teste de contrastes; assim, foi também escolhido o de 

Tukey, ao nível de significância de 0,05, cujos resultados possibilitaram a confecção 

da tabela 16. 
Tabela 16. Resultados do teste de Tukey aplicado aos valores de perda de massa do 

substrato de amálgama. Na comparação dos resultados, a semelhança é igual quando as 
letras da coluna são as mesmas. 

Condições Média Grau de semelhança 
pa 0,0041 a     
pp 0,0244 a b    
spa 0,0443  b c   

a 0,0677   c   
v 0,0964    d  

spo 0,1170    d e 
m 0,1308     e 

 

Com base nos tais resultados, para esse substrato originalmente mais rugoso, 

ficaram constatados os seguintes fatos: 1) o menor valor numérico de perda de massa 

ocorreu para a pasta de Amalgloss, continuando a haver o aumento numérico para a 

pasta de pedra-pomes; entretanto, a diferença entre estes dois índices não foi 

significante, do ponto de vista estatístico. 2) ao tomar-se como base a perda de massa 

promovida pela pasta de pedra-pomes, nota-se que o aumento do índice da condição 

seguinte também não implica na existência de diferença estatisticamente significante 

entre elas; 3) tomando-se como base a perda de massa promovida pela seqüência de 

pastas, nota-se que o aumento do índice da condição seguinte também não implica na 

existência de diferença estatisticamente significante entre elas, as quais são diferentes 

das demais seguintes; 4) tomando-se como base a perda de massa promovida pela 

ponta verde, nota-se que o aumento do índice da condição seguinte também não 

implica na existência de diferença estatisticamente significante entre elas e 5) 

tomando-se como base a perda de massa promovida pela seqüência de pontas, nota-

se que o aumento do índice da condição seguinte também não implica na existência 

de diferença estatisticamente significante entre elas. 
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6.3.3. Sobre os valores da rugosidade média global promovida em todas as 
condições de desgaste no substrato de vidro. 

Foi efetuada a análise de variância dos valores encontrados nas tabelas 9 e 10, 

quando constatou-se um valor de F igual a 146,0528, o que indica existir diferença 

significante, a um nível menor que 0,001. Consequentemente, foi necessária a 

subsequente aplicação de um teste de contrastes; assim, foi escolhido o de Tukey, ao 

nível de significância de 0,05, cujos resultados possibilitaram a confecção da tabela 

17. 
Tabela 17. Resultados do teste de Tukey aplicado aos valores de rugosidade do 

substrato de vidro. Na comparação dos resultados, a semelhança é igual quando as 
letras da coluna são as mesmas. 

Condições Média Grau de semelhança 
orig 0,003 a      
pa 0,028 a b     
a 0,051 a b c    
v 0,077  b c    

spo 0,102   c    
spa 0,177    d   
m 0,258     e  
pp 0,474      f 

 

Com base nos tais resultados, para esse substrato originalmente mais liso, 

ficaram constatados os seguintes fatos: 1) em relação à rugosidade original, o valor 

numérico desta característica aumentou, quando foi usada a pasta de Amalgloss, 

continuando a haver o aumento numérico, quando foi usada a ponta azul; entretanto, a 

diferença entre estes três índices não foi significante, do ponto de vista estatístico; 2) 

ao tomar-se como base a rugosidade criada pela pasta de Amalgloss, nota-se que o 

aumento dos índices das duas condições seguintes também não implica na existência 

de diferença estatisticamente significante, entre elas; 3) tomando-se como base a 

rugosidade criada pela ponta azul, repete-se a situação descrita na frase anterior e 4) 

as condições nas quais houve a aplicação, respectivamente, da seqüência das pastas, 

da ponta marrom e da pasta de pedra-pomes criaram um aumento progressivo do tal 

índice de rugosidade, o qual estatisticamente demonstrou a existência de diferença 

significante, tanto entre estas três últimas condições citadas, como entre elas e todas 

as demais. 
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6.3.4. Sobre os valores da rugosidade média global promovida em todas as 
condições de desgaste no substrato de amálgama. 

Também foi efetuada a análise de variância dos valores encontrados nas 

tabelas 11 e 12, quando constatou-se um valor de F igual a 77,72738, o que indica 

existir diferença significante, a um nível menor que 0,001. Consequentemente, foi 

necessária a subsequente aplicação de um teste de contrastes; assim, foi também 

escolhido o de Tukey, ao nível de significância de 0,05, cujos resultados possibilitaram 

a confecção da tabela 18. 
Tabela 18. Resultados do teste de Tukey aplicado aos valores de rugosidade do 

substrato de amálgama. Na comparação dos resultados, a semelhança é igual quando as 
letras da coluna são as mesmas. 

Condições Média Grau de semelhança 
 orig  3,383     c 
 pa  2,334    b  
 pp  2,310    b  
 spo  0,864  a    

 v  0,503  a    
 m  0,492  a   

 spa  0,490  a   
 a  0,390  a   

 

Com base nos tais resultados, para esse substrato originalmente mais rugoso, 

ficaram constatados os seguintes fatos: 1) em relação à rugosidade original, o valor 

numérico desta característica diminuiu, em todas as condições de desgaste, de 

maneira significante; 2) ao tomar-se como base a rugosidade criada pela pasta de 

Amalgloss, esta foi semelhante à promovida pela pasta de pedra-pomes, porém 

ambas foram diferentes das demais condições restantes, e 3) tomando-se como base 

a condição da seqüência das pontas, esta criou uma rugosidade semelhante à das 

condições com a ponta verde, com a ponta marrom, com a seqüência de pastas e com 

a ponta azul. 

 



Discussão. 
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7. Discussão. 
 No presente capítulo, inicialmente serão tecidas considerações a respeito do 

método aqui utilizado, no sentido de justificar as diversas decisões tomadas, para em 

seguida serem discutidos os resultados obtidos. 

7.1. Acerca do presente método. 
Neste sub-tópico, os aspectos mais importantes, que ainda merecem 

esclarecimento, serão comentados e/ou discutidos, aproximadamente na ordem em 

que eles foram descritos no capítulo 5. 

A escolha do vidro, como um primeiro substrato, foi devida a dois aspectos 

gerais: primeiro, uma lâmina deste material apresenta-se originalmente com uma das 

texturas mais lisas que se conhece e, segundo, tal material tem uma dureza estática 

grande, bastante parecida com a do esmalte dentário, o qual por sua vez assim 

assemelha-se às porcelanas. Decidiu-se por utilizar lâminas de vidro do tipo 

rotineiramente usado em trabalhos de microscopia óptica, tendo sido escolhidas 

aquelas consideradas como as de melhor qualidade, pois elas apresentam o alto grau 

de lisura já referido e são fabricadas mantendo-se um alto grau de homogeneidade, 

mesmo que as peças sejam de lotes diferentes, o que pode ser constatado 

verificando-se os respectivos valores (que variaram de 0,000 a 0,001 micrometros) e 

gráficos obtidos, existentes no Apêndice. Por tais motivos, a lâmina de vidro deste tipo 

pode servir como um parâmetro válido para avaliar-se o grau de rugosidade promovido 

por diferentes agentes abrasivos. 

Ora, cada substrato de vidro (ou seja, cada lamínula) deveria apresentar a 

mesma largura e o mesmo comprimento dos substratos de amálgama, para que 

ficassem fixos os valores destas variáveis influentes no processo de desgaste, do qual 

é resultante a rugosidade. Para uma aplicação adequada, é sabido que a quantidade 

máxima do volume de amálgama pronto para condensação é de cinco porções; tendo 

sido decidido usar-se a referida quantidade, foi necessário primeiro estabelecer-se 

qual a espessura que o respectivo substrato deveria apresentar, sem vir a quebrar-se 

quando submetido aos esforços envolvidos futuramente no processo de desgaste; 

ficou também decidido que a tal espessura seria de 1,0 mm, coincidentemente igual à 

da lâmina de vidro; tal escolha mostrou-se adequada no decorrer dos trabalhos; 

concomitantemente, foram estabelecidos os respectivos valores da largura e do 

comprimento do tal substrato, usado nos ensaios; assim, automaticamente ficaram 

estabelecidas as dimensões das lamínulas de vidro. 

O autor do presente trabalho, após ter vindo a conhecer os vários métodos de 

corte e lapidação das lâminas de vidro, foi obrigado a submeter-se a um demorado e 

exaustivo treinamento, tarefas que tomaram-lhe um tempo de cerca de 12 meses, até 
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poder escolher aquele aqui utilizado, considerado adequado e o mais viável nas 

condições disponíveis. 

O amálgama foi escolhido como o outro substrato aqui analisado, em função de 

ser obviamente o material restaurador tradicionalmente usado há mais tempo em 

Odontologia, apesar da sua utilização ter diminuído bastante na atualidade. 

Em obediência à exigência da respectiva norma da A D.A.01, de que o valor da 

carga utilizada para a condensação da massa plástica de amálgama deve ser de 14 

MPa, é que foi calculado o valor referido no capítulo de Material e Método, para a 

efetuação desta tarefa. 

Era obviamente esperado que a rugosidade original do amálgama fosse maior 

que a da lamínula de vidro, qualquer que tivesse sido o processo da planificação 

aplicado na sua superfície. Entretanto, não era pretensão, no presente trabalho, que 

tal superfície plana ficasse com lisura muito maior do que a que foi aqui estabelecida, 

apesar de existir esta possibilidade. 

A idade mínima de 168 horas (7 dias), para que o espécime de amálgama 

pudesse ser ensaiado, foi escolhida pois assim seguramente qualquer amálgama de 

propriedades gerais adequadas vem a atingir seus valores máximos de resistência, 

inclusive quanto à de abrasão, aqui avaliada. 

Sendo originalmente mais rugoso do que o vidro, o amálgama permitiria avaliar 

a capacidade dos agentes abrasivos aqui utilizados, isoladamente ou combinados 

entre si, promoverem a diminuição da rugosidade, que eqüivale a um aumento da 

lisura. 

Ficou decidido utilizar-se as referidas pontas da K. G. Sorensen devido aos 

seguintes fatos: estas são as mais freqüentemente utilizadas em trabalhos da área 

(dos quais podem ser citados, na ordem de sua ocorrência, os de Busato08, Batista e 

cols.05 e Mondelli e cols29, por exemplo); encontram-se disponíveis no mercado há 

tempo suficiente, no qual ganhou a confiança de um grande número de dentistas, e, 

na opinião do autor do presente trabalho (após a avaliação visual de outras pontas, 

também de origem nacional), aparentemente são as que apresentam melhor 

acabamento, assim como mantêm uma boa homogeneidade de suas formas e 

dimensões, tendo a qualidade melhor que a de qualquer outra estrangeira conhecida 

pelo autor. Adicionalmente, deve ser esclarecido que não existem no mercado tais 

pontas, disponíveis com as dimensões e formas necessárias para o desenvolvimento 

do método utilizado no presente trabalho; assim fica apontada a razão que fez com 

fosse necessária a ajuda da citada firma, na confecção das pontas aqui utilizadas; 

mesmo assim, a dressagem nelas efetuada buscou garantir a certeza de que cada 

uma viesse a apresentar a menor excentricidade possível. 
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A força estática de 500 g que cada ponta ou palito exerceu efetivamente sobre 

qualquer substrato, durante o ensaio, foi escolhida pelo autor, após ele ter verificado, 

com o auxílio da balança anteriormente citada, que era esta a intensidade de força por 

ele utilizada, ao polir manualmente um substrato de amálgama, durante a fase de 

treinamento; assim, através da sensação táctil, pareceu-lhe estar sendo simulada a 

respectiva situação, em termos clínicos. 

A intensidade para a velocidade de rotação utilizada das pontas e dos palitos 

foi escolhida como aquela que encontrava-se também parecendo simular a existente 

nas situações clínicas de polimento, não sendo a máxima possível que a caneta 

utilizada poderia alcançar, a qual era de 30.000 rotações por minuto. 

Nas condições clínicas de restauração de um dente molar, no qual a cavidade 

preparada seja de grande tamanho, o amálgama utilizado apresenta-se com uma área 

superficial bastante ampla; nestas condições citadas, efetivamente o autor deste 

trabalho tem experiência suficiente para efetuar a aplicação de cada uma das três 

pontas abrasivas (do tipo das utilizadas no presente experimento) por um minuto, num 

total de três minutos para todas elas. Entretanto, para a duração de cada ensaio, com 

cada ponta ou palito, usados na condição individual, foi escolhido o tempo de três 

minutos, ao final do qual já era possível visualmente constatar que havia ocorrido 

nítida alteração da rugosidade original, em ambos os tipos de substrato, 

principalmente para o vidro. Deve ficar subentendido que, ao se polir um material 

restaurador, na situação encontrada clinicamente, geralmente é executada uma fase 

refinamento da escultura, para posteriormente realizar-se o polimento propriamente 

dito; todo o presente trabalho está baseado exclusivamente neste segundo aspecto. 

É importante esclarecer que o Químico* responsável pela fabricação das 

pontas aqui utilizadas informou ter mantido, no lote especialmente confeccionado, os 

materiais (com as mesmas características individuais), utilizados rotineiramente na sua 

firma. 

A pedra-pomes e o Amalgloss foram escolhidos em função do fato de serem 

os agentes abrasivos tradicionalmente utilizados no processo de polimento do 

amálgama. Entretanto, nas várias técnicas em que eles são empregados, as quais têm 

sido tão extensivamente descritas na literatura pertinente que torna-se desnecessário 

fazer referências à quaisquer trabalhos nos quais elas foram descritas, sua aplicação 

(geralmente na forma de pastas, para promover-se maior dissipação de calor) é 

efetuada com vários dispositivos diferentes, como taças de borracha (ou então de 

material borrachóide) e escovas, ambas com diferentes formatos e dimensões. Ora, 

                                                 
*Sérgio Venâncio da Silva; informação pessoal fornecida ao autor, em fevereiro de 2001. 
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tais dispositivos podem ser perfeitamente substituídos por um outro veículo de 

aplicação das citadas pastas, que é o palito de madeira, que não promove perda da 

qualidade obtida na técnica de polimento e tem custo muitíssimo menor, inclusive 

podendo sofrer esterilização antes de seu uso. 

A rugosidade média global (Ra) é um parâmetro válido para avaliar a 

rugosidade da superfície de um material, desde que sejam conhecidos os respectivos 

valores dos demais parâmetros a ele vinculados, pois a verificação apenas daquele 

primeiro valor, sem a dos demais, pode levar à conclusões inadequadas. No presente 

trabalho, além de serem informados os quatro parâmetros referidos de rugosidade, 

para o ensaio de cada espécime, também foi colocado o respectivo gráfico; assim, fica 

claramente estabelecido que os valores da rugosidade média global aqui foram 

adequadamente manipulados, para que fossem extraídas as conclusões pertinentes. 

 Parece também ter ficado claro que todos os princípios básicos descritos no 

capítulo 2 foram seguidos, na idealização e na efetuação do método de trabalho aqui 

estabelecido, para todos os aspectos estudados. 

7.2. Acerca dos resultados do presente trabalho. 
 Neste sub-tópico, serão primeiramente discutidos aspectos referentes à perda 

de massa sofrida pelos tais substratos, seguidos pelos referentes à rugosidade, todos 

eles baseados nos resultados que são encontrados no capítulo Resultados. 

7.2.1. Em relação à perda de massa. 
 Como já comentado, houve desgaste das lamínulas de vidro em todos os 

grupos das pontas utilizadas, acerca das quais o respectivo fabricante mantém 

segredo sobre vários aspectos. Assim é que ele informa que o abrasivo nelas utilizado 

é o carbureto de silício†, sem esclarecer qual é a concentração deste na massa 

plástica das pontas das diversas cores e sem esclarecer também qual é 

numericamente o tamanho médio das partículas em cada uma delas; ele apenas 

orienta que, num processo de polimento, deve ser usada primeiro a ponta marrom, 

seguida da verde, sendo finalmente utilizada a azul; visualmente já pode ser percebido 

que os grãos abrasivos têm tamanho maior na ponta marrom, sem sombra de dúvida. 

O que ele deveria informar, de forma objetiva e cientificamente correta, é justamente o 

tamanho do grão em cada uma das pontas, em termos de valor nominal; tal 

informação poderia ser então utilizada, dispensando-se a necessidade de 

memorização das cores, inclusive por saber-se que fabricantes diferentes fabricam 

pontas com cores diferentes; finalmente, tal informação poderia ser usada como base 

                                                 
† Nome antigo do carbeto ou carboneto de silício, atualmente pouco usado. 
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para prever-se a quantia de material removido do respectivo substrato, assim como a 

rugosidade a ser nele criada. 

Neste trabalho, como consta das tabelas 4 e 8, a ponta marrom promoveu o 

maior desgaste de ambos os substratos utilizados, seguida pela ponta verde, vindo por 

último a ponta azul, o que são resultados logicamente esperados. É necessário 

ressaltar que assim estão sendo considerados os valores numéricos obtidos, 

independentemente do tratamento estatístico. Na condição denominada seqüencial, 

também para ambos os substratos, a quantidade de material removido foi menor do 

que aquela com a ponta marrom usada sozinha, pois nesta a tal ponta atuou por três 

minutos, tendo atuado por apenas um terço deste tempo naquela. 

 Teoricamente, ao atuar sobre o substrato, a ponta provoca a perda de massa 

deste mas ela também sofre desgaste, nem sempre perceptível. Assim é que não foi 

detectado, no caso do vidro, desgaste da ponta marrom, o que veio a acontecer, de 

forma progressivamente crescente, respectivamente para as pontas verde e azul; ao 

atuar sobre o amálgama, basicamente repetiu-se a situação de desgaste progressivo, 

com a diferença de que foi já detectado o desgaste da ponta marrom. 

É provável que uma ponta qualquer, atuando sobre o vidro (que é um substrato 

resistente sob vários aspectos) tenha sido mais forçada a sofrer um desvio de seu 

longo eixo, vindo a perder parte do contato com aquele, apesar de todo o esforço 

despendido na montagem do método para que isto não viesse a acontecer; mesmo 

assim, os resultados aqui apresentados continuam a ter validade, visto que foram 

obedecidas todas as exigências básicas já extensivamente apresentadas no capítulo 

2. Consequentemente, as pontas aqui desgastaram os substratos em quantidade 

menor do que teriam desgastado, se o referido contato tivesse sido pleno. A 

explicação provável para a ponta marrom não ter mostrado desgaste, ao atuar sobre o 

vidro, é que o grande tamanho do grão nela existente forçou ao máximo possível o tal 

desvio, promovendo o desgaste apenas numa faixa da lamínula e não em toda a 

extensão de sua largura, o que justifica a grande perda de massa sofrida pela 

lamínula, juntamente com a inexistência de perda de massa por parte da citada ponta. 

 Um Engenheiro‡ que colaborou no presente trabalho de pesquisa lembrou que, 

com os resultados aqui encontrados, poderia inclusive ser calculado o ganho (também 

geralmente chamado de relação G), fator muito conhecido e utilizado nas áreas de 

Engenharia e das indústrias, que consiste em relacionar-se o valor da massa de 

material removido do substrato com o valor da massa de material perdido pela 

ferramenta abrasiva (a parte borrachóide da ponta em questão), para ter-se idéia da 

                                                 
‡ Prof. Dr. Eduardo Carlos Bianchi. 
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efetividade de ação da ferramenta, assim como de seu tempo de vida. Dessa forma, 

poderiam ser calculados os custos envolvidos no processo de desgaste, aspecto que 

não estava contido na proposta de objetivos do presente trabalho. 

O tratamento estatístico permitiu concluir que, nas lamínulas de vidro, todas as 

condições provocaram perda de massa de valores bastante semelhantes entre si, 

índice este que só foi maior para o caso da ponta marrom, como já foi visto na tabela 

15. Já para o amálgama, o tal tratamento mostrou uma maior diversidade dos referidos 

índices, conduzindo a um maior número de grupos, estabelecidos pela sua 

semelhança em causar desgaste, como também já foi visto na tabela 16. 

7.2.2. Em relação à rugosidade. 
Neste trabalho, foi possível constatar a alteração da rugosidade original de 

ambos os substratos, promovida por cada agente abrasivo aplicado. Assim foi que a 

pasta de pedra-pomes promoveu a maior alteração da rugosidade no substrato de 

vidro, seguida pela pasta de Amalgloss, pela ponta marrom, pela seqüência das 

pastas, pela seqüência das pontas, pela ponta verde e finalmente pela ponta azul. No 

substrato de amálgama, cuja rugosidade original era grande (em relação à do vidro), a 

ação dos tais agentes ocorreu de forma diferente daquela outra: a maior alteração da 

rugosidade original foi causada pela ponta azul, seguida pela seqüência de pontas, 

pela ponta marrom, pela ponta verde, pela seqüência de pasta, pela pasta de pedra-

pomes e finalmente pela pasta Amalgloss; estes dados também expressam 

diretamente a influência do tamanho dos grãos de cada um dos referidos agentes 

abrasivos, nas condições aqui estudadas. Ainda é conveniente lembrar que em ambas 

as condições seqüenciais aqui envolvidas, o tempo de cada agente abrasivo foi menor 

que o deles usado isoladamente. É necessário novamente ressaltar que assim estão 

sendo considerados os valores numéricos obtidos, independentemente do tratamento 

estatístico. 

 O tratamento estatístico permitiu concluir que, para as lamínulas de vidro, o 

aumento da rugosidade provocado pelas diferentes condições de desgaste levou ao 

seu agrupamento, com uma grande diversidade já expressa na tabela 17. Para o 

amálgama, o tal tratamento mostrou uma menor diversidade dos referidos índices, 

conduzindo a um menor número de grupos, estabelecidos pela sua semelhança em 

causar desgaste, como também já foi visto na tabela 18. 
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7.3. Global de todos os aspectos avaliados. 
 Não é possível a comparação dos resultados do presente trabalho com aqueles 

encontrados em trabalhos de outros autores, visto que nestes últimos nunca foram 

seguidos todos os princípios básicos necessários, relatados no capítulo 2. 

 Em termos práticos, foi possível concluir inclusive que o processo de polimento 

pode ser efetuado, independentemente de qual seja o material constituinte do 

substrato ou qual a sua rugosidade original, de uma forma mais racional do que aquela 

encontrada numa série de técnicas utilizadas pelos dentistas. Isto significa usar um 

menor número de agentes abrasivos, os quais têm custos menores, facilitando o 

trabalho necessário à execução de tal tarefa, a qual tornar-se-á mais rápida, sem 

perda da qualidade final, ou seja, com a obtenção do máximo grau de polimento que 

humanamente seja possível alcançar-se. 

 A partir deste ponto, todas as afirmações que serão feitas estão baseadas nos 

resultados encontrados no presente trabalho e têm validade inclusive confirmada pela 

experiência pessoal do respectivo autor, cuja atividade profissional clínica tem sido 

desenvolvida nos últimos cinco anos, utilizando diversos materiais restauradores, de 

aplicação direta e indireta. É conveniente aqui ser relembrado que a orientação do 

fabricante é para que sejam sempre usadas as três pontas, obrigatoriamente na ordem 

estabelecida por suas cores, ou seja, marrom, verde e azul. 

Pode-se afirmar que, caso seja feita a opção por continuar utilizando-se pontas 

do tipo aqui envolvido, para o polimento do amálgama, é necessário inicialmente 

analisar-se o aspecto superficial então encontrado. Caso seja necessário melhorar a 

forma do material (pelo fato da escultura não ter sido anteriormente bem executada 

e/ou da escultura inicial aparentemente adequada ter sido danificada por razões 

variadas), pode ser usada primeiramente a ponta marrom, desde que a rugosidade 

existente seja maior que aquela apresentada na condição denominada original no 

presente trabalho; se ela for semelhante ou menor que esta última, fica 

completamente dispensado o uso da citada ponta marrom. A ponta verde pode ser 

descartada em quaisquer situações; por curiosidade, vale a pena lembrar que ela 

mostrou ter desempenho muito parecido (porém pior) ao da ponta azul; 

consequentemente, se a marrom tiver sido utilizada, em seguida deve ser aplicada 

apenas a azul. Se a rugosidade originalmente encontrada for semelhante ou menor 

que a considerada original neste trabalho, basta apenas utilizar-se a ponta azul. 

Entretanto, o resultado final alcançado em qualquer uma dessas situações descritas 

pode ser igualmente obtido pela aplicação da pasta de pedra-pomes, seguida da pasta 

de Amalgloss, efetuadas com palitos de madeira. 
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 Em termos gerais, independentemente da natureza do substrato (incluídos 

neste raciocínio os diversos materiais restauradores odontológicos, como a porcelana, 

a resina composta, a resina acrílica, o cimento de ionômero de vidro e todas as ligas 

metálicas), ou seja, do seu grau de dureza estática, pode ser sempre efetuado o 

polimento com o conjunto formado pelas pastas referidas com os palitos de madeira. 

 Para convencer-se da validade destas afirmações, basta que o Cirurgião-

Dentista tenha um sólido conhecimento dos princípios apresentados no capítulo 2, 

aliado ao do grau de dureza estática dos materiais envolvidos no processo de 

polimento (abrasivos ou substratos). Com um pequeno treinamento adicional, ele pode 

vir a efetuar polimento, alcançando resultados de qualidade espetacular, fato que tem 

surpreendido mesmo alguns profissionais já muito experientes. 

 Com o aprendizado alcançado no presente trabalho, pretende-se continuar 

trabalhando nesta linha de pesquisa. 

7.4. Acerca de erros conceituais. 
 Além da lista das Referências bibliográficas utilizadas no presente trabalho, 

existe uma outra (locada no Apêndice, no tópico A3), composta por artigos que não 

foram aqui utilizados, nos quais ou existe algum tipo de erro conceitual a respeito do 

processo de polimento, ou está ausente alguma informação importante (necessária 

para o entendimento completo do trabalho), ou ainda algum aspecto do método lá 

utilizado impede a comparação daqueles resultados com os do presente trabalho. É 

também importante ressaltar que são trabalhos que denotam esforço, honestidade 

científica e dedicação, mas que infelizmente não puderam ser aqui aproveitados. 

 Optou-se por apresentar esta segunda lista, para comprovar que o autor do 

presente trabalho tinha conhecimento da existência daqueles artigos, muitos dos quais 

são considerados clássicos por muitos pesquisadores. Após a referida lista, ainda 

existe a tabela A45, informativa dos motivos que levaram ao descarte dos trabalhos 

referidos. 



Conclusões. 
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8. Conclusões. 
 
  

 

 

 

 

 

As conclusões aqui existentes têm validade exclusiva para as condições explicitadas 

no método estabelecido para o presente trabalho. Assim, os resultados detectados 

para a técnica de polimento com as pontas (spo) e com as pastas (spa) tornaram 

possível o estabelecimento das seguintes conclusões, do ponto de vista estatístico: 

1. A perda de massa promovida por ambas técnicas, para o vidro, foi de 

quantia semelhante (0,00278 g para a spo e 0,00211 g para a spa); entretanto, para o 

amálgama, ela foi maior para a spo (0,1170 g) do que para a spa (0,0443 g). 

2. A alteração da rugosidade promovida para o vidro (com rugosidade original 

de 0,003 µm) foi menor com a spo (0,102 µm) do que com a spa (0,177 µm); 

entretanto, para o amálgama (com rugosidade original 3,383 µm), ela foi semelhante 

(0,864 µm para a spo e 0,490 µm para a spa). 

3. Como num processo de polimento qualquer (no qual o objetivo é sempre 

melhorar a lisura), a spa tornará a superfície em questão tão lisa quanto a spo, 

sempre com menor taxa de remoção de material, ela (que inclusive tem custo 

extremamente menor) pode perfeitamente tornar desnecessária a utilização da 

segunda. Entretanto, caso seja escolhido utilizar-se a spo, do conjunto das pontas 

nesta utilizadas, pode ser excluída a de cor verde, pois esta promove um resultado 

bastante semelhante àquele promovido pela de cor azul, porém é promotora de 

rugosidade mais variável. 

4. Os princípios básicos aqui envolvidos permitem que as três conclusões 

anteriores a esta sejam aplicadas a qualquer outro material. 
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Apêndice. 
 Aqui poderão ser encontrados, em A1, os valores originais da massa dos espécimes e 

das pontas, juntamente com os das respectivas massa final e perda de massa; a seguir, em 

A2, encontram-se os dados acerca da rugosidade dos espécimes; em A3 poderá ser 

encontrada a lista de referências bibliográficas descartadas. 

A1. Massa. 
A1.1. Massa dos espécimes. 
 Lembrando que a massa dos espécimes sempre foi expressa em gramas, aqui podem 

ser inicialmente encontradas as tabelas A1 a A4, com os dados originais de todos os valores da 

massa de cada lamínula de vidro, tanto antes como após o ensaio de desgaste, com as pontas 

das três cores utilizadas isoladamente e também no seu uso seqüencial, juntamente com os 

valores das respectivas perdas de massa. 
Tabela A1. Massa das lamínulas do grupo das pontas marrons. 

Número do 
espécime 

massa 
original 

massa final Perda de 
massa 

1 20,386 20,381 0,005 
2 20,381 20,372 0,009 
3 20,395 20,386 0,009 
4 20,384 20,379 0,005 
5 20,372 20,365 0,007 
6 20,393 20,386 0,007 
7 20,380 20,371 0,009 
8 20,390 20,385 0,005 
9 20,377 20,374 0,003 

 
Tabela A2. Massa das lamínulas do grupo das pontas verdes. 

Número do 
espécime 

massa 
original 

massa final Perda de 
massa 

1 20,372 20,369 0,003 
2 20,381 20,380 0,001 
3 20,381 20,379 0,002 
4 20,377 20,375 0,002 
5 20,393 20,387 0,006 
6 20,391 20,388 0,003 
7 20,393 20,391 0,002 
8 20,389 20,388 0,001 
9 20,372 20,371 0,001 

 
Tabela A3. Massa das lamínulas do grupo das pontas azuis. 

Número do 
espécime 

massa 
original 

massa final Perda de 
massa 

1 20,397 20,396 0,001 
2 20,384 20,384 0,000 
3 20,376 20,375 0,001 
4 20,402 20,399 0,003 
5 20,389 20,388 0,001 
6 20,394 20,394 0,000 
7 20,390 20,390 0,000 
8 20,391 20,391 0,000 
9 20,372 20,372 0,000 

 
Tabela A4. Massa das lamínulas do grupo da seqüência de pontas. 

Número do 
espécime 

massa 
original 

massa final Perda de 
massa 

1 20,390 20,383 0,007 
2 20,388 20,385 0,003 
3 20,367 20,365 0,002 



 81 

4 20,385 20,384 0,001 
5 20,390 20,386 0,004 
6 20,370 20,368 0,002 
7 20,387 20,386 0,001 
8 20,389 20,387 0,002 
9 20,369 20,366 0,003 
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 Em seguida, podem ser encontradas as tabelas A5 a A7, com os dados originais de 

todos os valores da massa de cada lamínula de vidro, tanto antes como após o ensaio de 

desgaste, com as pastas utilizadas isoladamente e também no seu uso seqüencial, juntamente 

com os valores das respectivas perdas de massa. 
 

Tabela A5. Massa das lamínulas do grupo da pasta de pedra-pomes. 
Número do 
espécime 

massa 
original 

massa final perda de 
massa 

1 20,384 20,382 0,002 
2 20,396 20,394 0,002 
3 20,383 20,382 0,001 
4 20,389 20,389 0,000 
5 20,373 20,372 0,001 
6 20,378 20,376 0,002 
7 20,390 20,390 0,000 
8 20,403 20,403 0,000 
9 20,375 20,374 0,001 

 
Tabela A6. Massa das lamínulas do grupo da pasta de Amalgloss. 

Número do 
espécime 

massa 
original 

massa final perda de 
massa 

1 20,376 20,376 0,000 
2 20,385 20,384 0,001 
3 20,390 20,390 0,000 
4 20,396 20,395 0,001 
5 20,376 20,376 0,000 
6 20,389 20,386 0,003 
7 20,391 20,390 0,001 
8 20,384 20,382 0,002 
9 20,378 20,376 0,002 

 
Tabela A7. Massa das lamínulas do grupo da seqüência de pastas. 

Número do 
espécime 

massa 
original 

massa final perda de 
massa 

1 20,399 20,397 0,002 
2 20,390 20,389 0,001 
3 20,373 20,373 0,000 
4 20,386 20,382 0,004 
5 20,399 20,394 0,005 
6 20,379 20,377 0,002 
7 20,370 20,369 0,001 
8 20,391 20,379 0,002 
9 20,397 20,395 0,002 
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 A seguir, podem ser encontradas as tabelas A8 a A11, com os dados originais de todos 

os valores da massa de cada espécime de amálgama, tanto antes como após o ensaio de 

desgaste, com as pontas das três cores utilizadas isoladamente e também no seu uso 

seqüencial, juntamente com os valores das respectivas perdas de massa. 

 
Tabela A8. Massa dos amálgamas do grupo das pontas marrons. 

Número do 
espécime 

massa 
original 

massa final perda de 
massa 

1 20,237 20,116 0,121 
2 20,382 20,219 0,163 
3 20,333 20,189 0,144 
4 19,992 19,889 0,103 
5 20,347 20,230 0,117 
6 20,261 20,087 0,174 
7 20,140 20,033 0,107 
8 20,656 20,524 0,132 
9 20,450 20,334 0,116 

 
Tabela A9. Massa dos amálgamas do grupo das pontas verdes. 

Número do 
espécime 

massa 
original 

massa final perda de 
massa 

1 20,211 20,123 0,088 
2 20,311 20,184 0,127 
3 20,214 20,143 0,071 
4 20,170 20,116 0,054 
5 20,228 20,129 0,099 
6 20,504 20,413 0,089 
7 20,275 20,142 0,133 
8 20,520 20,413 0,107 
9 20,388 20,288 0,100 

 
Tabela A10. Massa dos amálgamas do grupo das pontas azuis. 

Número do 
espécime 

massa 
original 

massa final perda de 
massa 

1 20,319 20,254 0,065 
2 20,323 20,249 0,074 
3 20,357 20,302 0,055 
4 19,997 19,951 0,046 
5 20,573 20,503 0,070 
6 20,090 20,020 0,070 
7 20,363 20,308 0,055 
8 20,170 20,041 0,129 
9 20,333 20,288 0,045 

 
Tabela A11. Massa dos amálgamas do grupo da seqüência de pontas. 

Número do 
espécime 

massa 
original 

massa final perda de 
massa 

1 20,372 20,282 0,090 
2 20,377 20,251 0,126 
3 20,399 20,288 0,111 
4 19,930 19,797 0,133 
5 20,321 20,181 0,140 
6 20,348 20,230 0,118 
7 20,340 20,228 0,112 
8 20,522 20,393 0,129 
9 20,232 20,138 0,094 
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 Finalmente, podem ser encontradas as tabelas A12 a A14, com os dados originais de 

todos os valores da massa de cada espécime de amálgama, tanto antes como após o ensaio 

de desgaste, com as pastas utilizadas isoladamente e também no seu uso seqüencial, 

juntamente com os valores das respectivas perdas de massa. 

 
Tabela A12. Massa dos amálgamas do grupo da pasta de pedra-pomes. 

Número do 
espécime 

massa 
original 

massa final perda de 
massa 

1 20,327 20,272 0,055 
2 20,297 20,266 0,031 
3 20,280 20,265 0,015 
4 20,314 20,296 0,018 
5 20,225 20,211 0,014 
6 20,204 20,184 0,020 
7 19,812 19,791 0,021 
8 20,312 20,283 0,029 
9 20,301 20,284 0,017 

 
Tabela A13. Massa dos amálgamas do grupo da pasta de Amalgloss. 

Número do 
espécime 

massa 
original 

massa final perda de 
massa 

1 20,177 20,172 0,005 
2 20,345 20,342 0,003 
3 20,265 20,261 0,004 
4 19,988 19,984 0,004 
5 19,458 19,453 0,005 
6 20,218 20,212 0,006 
7 20,221 20,219 0,002 
8 20,321 20,319 0,002 
9 20,183 20,177 0,006 

 
Tabela A14. Massa dos amálgamas do grupo da seqüência de pastas. 

Número do 
espécime 

massa 
original 

massa final perda de 
massa 

1 20,442 20,382 0,060 
2 20,323 20,280 0,043 
3 20,236 20,182 0,054 
4 20,277 20,224 0,053 
5 20,166 20,123 0,043 
6 20,277 20,218 0,059 
7 20,281 20,253 0,028 
8 20,353 20,324 0,029 
9 20,154 20,124 0,030 
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A1.2. Massa das pontas. 
 Em seguida, podem ser inicialmente encontradas as tabelas A15 a A20, com os dados 

originais de todos os valores da massa de cada ponta, tanto antes como após o ensaio de 

desgaste, de cada uma das cores utilizadas isoladamente e também no seu uso seqüencial, 

juntamente com os valores das respectivas perdas de massa. 

 
Tabela A15. Massa das pontas marrons aplicadas isoladamente sobre as lamínulas. 

Número da 
ponta 

Massa 
original 

Massa final Massa 
perdida 

1- 2,753 2,753 0,000 
2- 2,703 2,703 0,000 
3- 2,758 2,758 0,000 
4- 2,800 2,800 0,000 
5- 2,874 2,874 0,000 
6- 2,854 2,854 0,000 
7- 2,830 2,830 0,000 
8- 2,820 2,820 0,000 
9- 2,795 2,795 0,000 

 
Tabela A16. Massa das pontas verdes aplicadas isoladamente sobre as lamínulas. 

Número da 
ponta 

Massa 
original 

Massa final Massa 
perdida 

1- 2,615 2,615 0,000 
2- 2,637 2,636 0,001 
3- 2,690 2,589 0,001 
4- 2,672 2,671 0,001 
5- 2,555 2,555 0,000 
6- 2,498 2,498 0,000 
7- 2,616 2,615 0,001 
8- 2,594 2,593 0,001 
9- 2,637 2,637 0,000 

 
Tabela A17. Massa das pontas azuis aplicadas isoladamente sobre as lamínulas. 

Número da 
ponta 

Massa 
original 

Massa final Massa 
perdida 

1- 2,786 2,783 0,003 
2- 2,746 2,746 0,000 
3- 2,681 2,680 0,001 
4- 2,817 2,816 0,001 
5- 2,818 2,810 0,008 
6- 2,698 2,692 0,006 
7- 2,668 2,668 0,000 
8- 2,669 2,665 0,004 
9- 2,770 2,768 0,002 
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Tabela A18. Massa das pontas marrons aplicadas no grupo da seqüência sobre as lamínulas. 
Número da 

ponta 
Massa 

original 
Massa final Massa 

perdida 
1- 2,844 2,844 0,000 
2- 2,848 2,847 0,001 
3- 2,856 2,855 0,001 
4- 2,812 2,810 0,002 
5- 2,905 2,905 0,000 
6- 2,735 2,730 0,005 
7- 2,676 2,674 0,002 
8- 2,880 2,880 0,000 
9- 2,778 2,776 0,002 

 
Tabela A19. Massa das pontas verdes aplicadas no grupo da seqüência sobre as lamínulas. 

Número da 
ponta 

Massa 
original 

Massa final Massa 
perdida 

1- 2,716 2,715 0,001 
2- 2,668 2,668 0,000 
3- 2,588 2,588 0,000 
4- 2,591 2,588 0,003 
5- 2,597 2,596 0,001 
6- 2,693 2,692 0,001 
7- 2,674 2,674 0,000 
8- 2,787 2,785 0,002 
9- 2,814 2,812 0,002 

 
Tabela A20. Massa das pontas azuis aplicadas no grupo da seqüência sobre as lamínulas. 

Número da 
ponta 

Massa 
original 

Massa final Massa 
perdida 

1- 2,718 2,715 0,003 
2- 2,700 2,699 0,001 
3- 2,651 2,650 0,001 
4- 2,657 2,656 0,001 
5- 2,597 2,597 0,000 
6- 2,682 2,682 0,000 
7- 2,782 2,780 0,002 
8- 2,666 2,665 0,001 
9- 2,724 2,722 0,002 
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Em seguida, podem ser encontradas as tabelas A21 a A26, com os dados originais de 

todos os valores da massa de cada ponta, tanto antes como após o ensaio de desgaste, de 

cada uma das cores utilizadas isoladamente e também no seu uso seqüencial, juntamente com 

os valores das respectivas perdas de massa. 

 
Tabela A21. Massa das pontas marrons aplicadas isoladamente sobre o amálgama. 

Número da 
ponta 

Massa 
original 

Massa final Massa 
perdida 

1- 2,831 2,828 0,003 
2- 2,689 2,686 0,003 
3- 2,689 2,688 0,001 
4- 2,654 2,652 0,002 
5- 2,847 2,846 0,001 
6- 2,880 2,878 0,002 
7- 2,813 2,812 0,001 
8- 2,802 2,800 0,002 
9- 2,838 2,836 0,002 

 
Tabela A22. Massa das pontas verdes aplicadas isoladamente sobre o amálgama. 

Número da 
ponta 

Massa 
original 

Massa final Massa 
perdida 

1- 2,627 2,611 0,016 
2- 2,608 2,579 0,029 
3- 2,758 2,743 0,005 
4- 2,680 2,665 0,015 
5- 2,649 2,637 0,012 
6- 2,726 2,710 0,016 
7- 2,593 2,569 0,024 
8- 2,711 2,692 0,019 
9- 2,774 2,760 0,014 

 
Tabela A23. Massa das pontas azuis aplicadas isoladamente sobre o amálgama. 

Número da 
ponta 

Massa 
original 

Massa final Massa 
perdida 

1- 2,773 2,759 0,014 
2- 2,817 2,787 0,030 
3- 2,677 2,666 0,011 
4- 2,824 2,795 0,029 
5- 2,827 2,788 0,039 
6- 2,789 2,774 0,015 
7- 2,882 2,858 0,024 
8- 2,660 2,619 0,041 
9- 2,796 2,774 0,022 
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Tabela A24. Massa das pontas marrons aplicadas no grupo da seqüência sobre o amálgama. 
Número da 

ponta 
Massa 

original 
Massa final Massa 

perdida 
1- 2,816 2,815 0,001 
2- 2,834 2,829 0,005 
3- 2,835 2,834 0,001 
4- 2,780 2,779 0,001 
5- 2,885 2,881 0,004 
6- 2,714 2,712 0,002 
7- 2,654 2,652 0,002 
8- 2,863 2,863 0,000 
9- 2,757 2,757 0,000 

 
Tabela A25. Massa das pontas verdes aplicadas no grupo da seqüência sobre o amálgama. 

Número da 
ponta 

Massa 
original 

Massa final Massa 
perdida 

1- 2,700 2,698 0,002 
2- 2,655 2,651 0,004 
3- 2,576 2,572 0,004 
4- 2,572 2,561 0,011 
5- 2,572 2,558 0,014 
6- 2,668 2,666 0,002 
7- 2,766 2,654 0,012 
8- 2,795 2,765 0,030 
9- 2,796 2,793 0,003 

 
Tabela A26. Massa das pontas azuis aplicadas no grupo da seqüência sobre o amálgama. 

Número da 
ponta 

Massa 
original 

Massa final Massa 
perdida 

1- 2,699 2,689 0,010 
2- 2,681 2,667 0,014 
3- 2,637 2,624 0,013 
4- 2,635 2,631 0,004 
5- 2,585 2,577 0,008 
6- 2,672 2,665 0,007 
7- 2,765 2,764 0,001 
8- 2,654 2,651 0,003 
9- 2,707 2,703 0,004 
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A2. Rugosidade. 
A2.1. Rugosidade dos espécimes de vidro. 
 Lembrando que a rugosidade dos espécimes sempre foi expressa em micrometros, 

aqui podem ser inicialmente encontrada a tabela A27, com os dados originais de todos os 

valores da rugosidade de cada lamínula de vidro, tanto antes como após o ensaio de desgaste, 

com as pontas das três cores utilizadas isoladamente e também no seu uso seqüencial. 

 
Tabela A27. Rugosidade média global (Ra), acrescida do maior pico (Rp), da rugosidade central 
(Rk) e da rugosidade máxima (Rmax) das lamínulas de vidro, tanto antes de seu ensaio (início) 

como após ele (fim), no grupo das pontas, aplicada isoladamente a marrom (m), a verde (v) e a azul 
(a), assim como aplicadas na seqüência (spo). 

Ra Rp Rk Rmáx Grupo Espécime 
início fim início fim início fim início fim 

01 0,00 0,37 0,02 0,80 0,02 1,19 0,04 2,23 
02 0,00 0,22 0,01 0,63 0,01 0,64 0,04 2,10 
03 0,00 0,29 0,21 0,76 0,02 1,17 0,24 2,03 
04 0,00 0,20 0,02 0,71 0,01 0,73 0,03 1,68 
05 0,00 0,27 0,02 1,11 0,02 0,56 0,04 2,49 
06 0,01 0,25 0,04 0,64 0,04 0,99 0,05 1,34 
07 0,00 0,26 0,05 1,03 0,02 0,74 0,05 2,44 
08 0,00 0,19 0,04 0,56 0,02 0,49 0,05 2,42 

 
 
 
 

M 

09 0,00 0,27 0,02 1,03 0,01 0,76 0,04 2,06 
01 0,00 0,16 0,06 0,80 0,03 0,32 0,08 2,11 
02 0,00 0,05 0,16 0,17 0,03 0,18 0,33 0,92 
03 0,01 0,11 0,02 0,15 0,02 0,37 0,05 0,67 
04 0,00 0,07 0,02 0,14 0,01 0,22 0,05 0,49 
05 0,00 0,04 0,02 0,12 0,02 0,16 0,04 0,36 
06 0,01 0,07 0,04 0,70 0,04 0,25 0,07 0,93 
07 0,01 0,05 0,08 0,15 0,03 0,16 0,09 0,39 
08 0,00 0,04 0,01 0,14 0,01 0,13 0,04 0,44 

 
 
 
 

V 

09 0,00 0,10 0,02 0,25 0,01 0,25 0,04 0,70 
01 0,01 0,04 0,04 0,13 0,04 0,11 0,07 0,40 
02 0,01 0,07 0,04 0,21 0,05 0,20 0,10 0,85 
03 0,00 0,05 0,03 0,15 0,02 0,13 0,05 1,54 
04 0,01 0,03 0,03 0,22 0,03 0,10 0,05 0,47 
05 0,01 0,09 0,04 0,31 0,03 0,19 0,06 2,26 
06 0,00 0,04 0,20 0,13 0,02 0,10 0,23 0,64 
07 0,01 0,03 0,02 0,11 0,04 0,16 0,06 0,27 
08 0,00 0,08 0,02 0,25 0,01 0,27 0,04 0,47 

 
 
 
 

A 

09 0,00 0,03 0,03 0,28 0,02 0,05 0,04 0,71 
01 0,00 0,05 0,04 0,19 0,02 0,18 0,06 0,37 
02 0,00 0,14 0,04 0,49 0,02 0,45 0,04 1,46 
03 0,01 0,11 0,03 0,40 0,03 0,36 0,05 0,96 
04 0,01 0,11 0,03 0,42 0,02 0,39 0,04 1,18 
05 0,00 0,10 0,15 0,35 0,02 0,35 0,16 0,76 
06 0,00 0,14 0,01 0,39 0,01 0,61 0,04 1,67 
07 0,00 0,11 0,02 0,41 0,01 0,23 0,04 1,14 
08 0,00 0,10 0,02 0,40 0,01 0,31 0,04 0,99 

 
 
 
 

Spo 

09 0,00 0,06 0,01 0,27 0,01 0,16 0,03 0,70 
 



 90 

 Em seguida, pode ser encontrada a tabela A28, com os dados originais de todos os 

valores da rugosidade de cada lamínula de vidro, tanto antes como após o ensaio de desgaste, 

com as pastas utilizadas isoladamente e também no seu uso seqüencial. 

 
Tabela A28. Rugosidade média global(Ra), acrescida do maior pico (Rp), da rugosidade central 
(Rk) e da rugosidade máxima (Rmax) das lamínulas de vidro, tanto antes de seu ensaio (início) 
como após ele (fim), no grupo das pastas, aplicada isoladamente a de pedra-pomes (pp) e a de 

Amalgloss (pa), assim como aplicadas na seqüência (spa). 
Ra Rp Rk Rmáx Grupo Espécime 

início fim início fim início fim início fim 
01 0,00 0,54 0,01 1,75 0,01 1,43 0,03 3,57 
02 0,00 0,58 0,01 2,02 0,01 2,09 0,04 3,75 
03 0,00 0,70 0,01 2,82 0,01 1,90 0,03 6,00 
04 0,01 0,54 0,02 1,37 0,02 1,56 0,04 4,97 
05 0,01 0,36 0,05 1,00 0,03 0,87 0,10 3,87 
06 0,00 0,30 0,01 0,88 0,02 0,72 0,03 2,59 
07 0,01 0,35 0,25 0,77 0,02 0,69 0,42 3,58 
08 0,00 0,63 0,01 1,66 0,01 1,90 0,03 5,64 

 
 
 
 

pp 

09 0,00 0,27 0,06 0,75 0,02 0,65 0,08 2,50 
01 0,00 0,02 0,09 0,09 0,02 0,07 0,20 0,19 
02 0,01 0,02 0,04 0,07 0,07 0,06 0,06 0,28 
03 0,00 0,03 0,02 0,13 0,02 0,12 0,06 0,28 
04 0,01 0,03 0,02 0,19 0,03 0,12 0,04 0,34 
05 0,01 0,03 0,03 0,13 0,05 0,10 0,05 0,36 
06 0,01 0,02 0,03 0,06 0,03 0,05 0,08 0,16 
07 0,01 0,04 0,05 0,13 0,04 0,16 0,08 0,26 
08 0,00 0,03 0,04 0,15 0,03 0,10 0,17 0,34 

 
 
 
 

pa 

09 0,01 0,03 0,06 0,10 0,04 0,12 0,10 0,25 
01 0,00 0,23 0,02 0,69 0,01 0,57 0,03 2,35 
02 0,00 0,14 0,06 0,45 0,03 0,41 0,08 1,17 
03 0,00 0,16 0,01 0,49 0,01 0,48 0,03 1,37 
04 0,00 0,18 0,03 0,44 0,01 0,51 0,18 1,38 
05 0,00 0,17 0,01 0,39 0,01 0,41 0,03 1,29 
06 0,00 0,15 0,04 0,34 0,02 0,37 0,04 1,76 
07 0,00 0,19 0,01 0,45 0,01 0,46 0,03 1,63 
08 0,00 0,18 0,02 0,44 0,01 0,50 0,03 1,38 

 
 
 
 

spa 

09 0,00 0,19 0,02 0,51 0,01 0,49 0,03 2,05 
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A2.2. Rugosidade dos espécimes de amálgama. 
 A seguir, pode ser encontrada a tabela A29, com os dados originais de todos os 

valores da rugosidade de cada espécime de amálgama, tanto antes como após o ensaio de 

desgaste, com as pontas das três cores utilizadas isoladamente e também no seu uso 

seqüencial. 

 
Tabela A29. Rugosidade média global (Ra), acrescida do maior pico (Rp), da rugosidade central 
(Rk) e da rugosidade máxima (Rmax) dos espécimes de amálgama, tanto antes de seu ensaio 

(início) como após ele (fim), no grupo das pontas, aplicada isoladamente a marrom (m), a verde (v) 
e a azul (a), assim como aplicadas na seqüência (spo). 

Ra Rp Rk Rmáx Grupo Espécime 
início fim início fim início fim início fim 

01 2,44 0,50 7,86 2,73 4,93 1,22 19,67 3,69 
02 3,24 0,65 8,05 3,65 9,10 1,81 19,60 5,27 
03 2,48 0,46 6,84 2,51 7,98 1,32 16,45 4,01 
04 3,87 0,52 10,90 2,36 10,53 1,57 21,86 3,74 
05 3,72 0,40 11,60 2,18 12,10 1,29 22,63 3,33 
06 2,83 0,63 10,88 3,32 9,85 1,65 18,62 4,99 
07 3,19 0,41 10,01 3,33 10,15 1,14 18,73 4,13 
08 1,02 0,51 4,24 2,12 2,80 1,62 8,27 3,81 

 
 
 
 

m 

09 3,40 0,35 10,74 2,48 13,72 0,95 19,74 4,10 
01 4,49 0,74 13,27 3,82 14,74 1,54 27,87 4,70 
02 3,02 0,42 11,76 2,64 10,69 1,07 17,86 3,48 
03 3,08 0,27 12,74 1,81 10,11 0,90 24,71 3,02 
04 3,10 0,26 9,82 2,12 10,81 0,86 17,55 2,86 
05 4,17 1,08 12,60 3,66 16,12 4,08 22,01 7,16 
06 3,56 0,31 10,97 2,78 1078 0,92 20,96 4,44 
07 3,51 0,56 7,73 3,21 10,86 1,64 20,40 5,43 
08 3,79 0,37 11,17 3,49 12,08 0,99 24,11 4,27 

 
 
 
 
v 

09 3,61 0,52 12,70 3,08 10,30 1,26 18,37 4,40 
01 2,43 O,40 9,40 2,91 7,52 0,91 17,54 3,90 
02 3,97 0,28 13,86 2,25 13,44 0,79 24,41 3,07 
03 3,25 0,38 11,95 3,09 10,33 1,06 21,00 5,11 
04 3,97 0,46 10,27 2,40 12,33 1,19 25,03 4,94 
05 4,04 0,50 11,89 2,61 13,94 1,49 22,72 5,13 
06 2,51 0,46 8,33 1,97 7,04 1,01 17,44 3,26 
07 4,92 0,35 13,47 2,81 18,30 0,83 28,46 4,17 
08 3,54 0,44 13,85 2,93 10,01 1,36 25,09 3,94 

 
 
 
 
a 

09 3,91 0,24 11,55 2,11 13,27 0,70 24,08 2,80 
01 3,30 0,31 11,42 3,20 10,16 0,91 22,80 4,16 
02 3,25 0,69 16,45 3,01 8,59 1,94 23,96 5,40 
03 3,12 1,08 12,68 3,46 12,13 2,39 23,33 9,03 
04 4,30 0,34 14,40 1,97 14,18 1,09 25,69 3,94 
05 5,21 4,48 40,17 14,60 19,40 15,13 57,08 24,32 
06 0,50 0,46 2,35 2,74 1,81 1,36 4,14 3,84 
07 3,64 0,23 10,10 2,64 10,52 0,58 21,13 3,30 
08 4,59 0,40 15,73 3,56 13,76 1,00 31,12 4,52 

 
 
 
 

spo 

09 2,97 0,41 12,61 2,50 9,44 1,28 26,10 3,22 
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 Finalmente, pode ser encontrada a tabela A30, com os dados originais de todos os 

valores da rugosidade de cada espécime de amálgama, tanto antes como após o ensaio de 

desgaste, com as pastas utilizadas isoladamente e também no seu uso seqüencial. 

 
Tabela A30. Rugosidade média global (Ra), acrescida do maior pico (Rp), da rugosidade central 
(Rk) e da rugosidade máxima (Rmax) dos espécimes de amálgama, tanto antes de seu ensaio 

(início) como após ele (fim), no grupo das pastas, aplicada isoladamente a de pedra-pomes (pp) e a 
de Amalgloss (pa), assim como aplicadas na seqüência (spa). 

Ra Rp Rk Rmáx Grupo Espécime 
início fim início fim início fim início fim 

01 1,83 1,81 5,98 5,16 5,21 5,99 10,63 11,91 
02 2,90 1,89 9,13 7,66 10,84 7,40 18,34 12,78 
03 3,79 2,88 13,37 7,24 12,67 10,25 25,63 16,15 
04 3,51 1,95 25,73 7,08 9,54 6,03 34,15 13,74 
05 4,16 2,38 11,98 9,49 14,16 7,07 21,51 15,99 
06 3,09 2,42 8,85 6,76 9,92 7,01 20,39 14,52 
07 3,22 2,29 9,00 4,78 10,85 7,36 21,04 16,02 
08 3,38 2,56 13,83 6,36 11,49 8,67 23,29 15,28 

 
 
 
 

pp 

09 3,60 2,61 11,62 10,05 12,40 7,60 22,46 16,39 
01 3,40 2,99 10,33 7,22 10,56 10,36 19,42 17,39 
02 3,20 2,37 10,62 6,50 9,12 7,20 18,68 15,24 
03 3,91 3,07 13,30 8,54 12,83 10,04 22,36 21,02 
04 2,95 2,55 10,35 5,34 9,47 7,34 21,28 14,23 
05 2,70 2,36 6,42 6,80 8,64 4,39 18,08 17,82 
06 3,65 1,53 12,71 5,58 12,89 4,29 22,34 10,01 
07 3,83 1,81 12,81 4,21 14,18 4,82 22,49 13,28 
08 3,74 1,59 15,92 4,18 11,91 2,56 28,29 12,26 

 
 
 
 

pa 

09 2,76 2,74 8,43 10,08 7,28 7,14 16,02 19,16 
01 2,84 1,09 10,00 2,96 10,09 3,58 17,20 7,33 
02 4,12 0,68 14,56 1,77 14,19 2,05 28,68 6,07 
03 4,34 1,00 13,30 2,42 11,31 3,90 22,38 5,52 
04 4,59 0,99 15,87 5,89 17,54 3,66 27,32 9,03 
05 2,54 0,78 8,69 3,46 8,19 2,37 19,90 5,78 
06 3,10 0,48 9,44 2,15 11,99 1,10 19,04 6,26 
07 2,62 1,07 6,58 3,68 7,54 3,71 18,09 7,57 
08 4,22 0,84 14,23 4,80 13,23 2,25 31,19 7,78 

 
 
 
 

spa 

09 3,23 0,85 12,87 2,23 9,90 3,02 23,31 5,21 
 
 

A seguir, podem ser encontradas as tabelas contendo os valores de rugosidade 

detectados no presente trabalho. Em seguida a cada uma dessas tabelas, encontram-se os 

gráficos respectivos de cada espécime, individualmente identificados pelo número incluído no 

círculo que neles aparece. 
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Tabela A31. Valores encontrados nas lamínulas (cp) do grupo das pontas de cor marrom, para os parâmetros 
de rugosidade descritos no corpo do presente trabalho. 

Ra Rp Rk Rmáx cp 
início fim início fim início fim início fim 

01 0,00 0,37 0,02 0,80 0,02 1,19 0,04 2,23 
02 0,00 0,22 0,01 0,63 0,01 0,64 0,04 2,10 
03 0,00 0,29 0,21 0,76 0,02 1,17 0,24 2,03 
04 0,00 0,20 0,02 0,71 0,01 0,73 0,03 1,68 
05 0,00 0,27 0,02 1,11 0,02 0,56 0,04 2,49 
06 0,01 0,25 0,04 0,64 0,04 0,99 0,05 1,34 
07 0,00 0,26 0,05 1,03 0,02 0,74 0,05 2,44 
08 0,00 0,19 0,04 0,56 0,02 0,49 0,05 2,42 
09 0,00 0,27 0,02 1,03 0,01 0,76 0,04 2,06 

 
Início                                                                      Fim 
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Tabela A32. Valores encontrados nas lamínulas (cp) do grupo das pontas de cor verde, para os parâmetros de 
rugosidade descritos no corpo do presente trabalho. 

Ra Rp Rk Rmáx cp 
início fim início fim início fim início fim 

01 0,00 0,16 0,06 0,80 0,03 0,32 0,08 2,11 
02 0,00 0,05 0,16 0,17 0,03 0,18 0,33 0,92 
03 0,01 0,11 0,02 0,15 0,02 0,37 0,05 0,67 
04 0,00 0,07 0,02 0,14 0,01 0,22 0,05 0,49 
05 0,00 0,04 0,02 0,12 0,02 0,16 0,04 0,36 
06 0,01 0,07 0,04 0,70 0,04 0,25 0,07 0,93 
07 0,01 0,05 0,08 0,15 0,03 0,16 0,09 0,39 
08 0,00 0,04 0,01 0,14 0,01 0,13 0,04 0,44 
09 0,00 0,10 0,02 0,25 0,01 0,25 0,04 0,70 

 
Início                                                                      Fim 
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Tabela A33. Valores encontrados nas lamínulas (cp) do grupo das pontas de cor azul, para os parâmetros de 
rugosidade descritos no corpo do presente trabalho. 

Ra Rp Rk Rmáx cp 
início fim início fim início fim início fim 

01 0,01 0,04 0,04 0,13 0,04 0,11 0,07 0,40 
02 0,01 0,07 0,04 0,21 0,05 0,20 0,10 0,85 
03 0,00 0,05 0,03 0,15 0,02 0,13 0,05 1,54 
04 0,01 0,03 0,03 0,22 0,03 0,10 0,05 0,47 
05 0,01 0,09 0,04 0,31 0,03 0,19 0,06 2,26 
06 0,00 0,04 0,20 0,13 0,02 0,10 0,23 0,64 
07 0,01 0,03 0,02 0,11 0,04 0,16 0,06 0,27 
08 0,00 0,08 0,02 0,25 0,01 0,27 0,04 0,47 
09 0,00 0,03 0,03 0,28 0,02 0,05 0,04 0,71 

 
Início                                                                      Fim 
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Tabela A34. Valores encontrados nas lamínulas (cp) do grupo da seqüência de pontas, para os parâmetros de 
rugosidade descritos no corpo do presente trabalho. 

Ra Rp Rk Rmáx cp 
início fim início fim início fim início fim 

01 0,00 0,05 0,04 0,19 0,02 0,18 0,06 0,37 
02 0,00 0,14 0,04 0,49 0,02 0,45 0,04 1,46 
03 0,01 0,11 0,03 0,40 0,03 0,36 0,05 0,96 
04 0,01 0,11 0,03 0,42 0,02 0,39 0,04 1,18 
05 0,00 0,10 0,15 0,35 0,02 0,35 0,16 0,76 
06 0,00 0,14 0,01 0,39 0,01 0,61 0,04 1,67 
07 0,00 0,11 0,02 0,41 0,01 0,23 0,04 1,14 
08 0,00 0,10 0,02 0,40 0,01 0,31 0,04 0,99 
09 0,00 0,06 0,01 0,27 0,01 0,16 0,03 0,70 

 
Início                                                                              Fim 
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Tabela A35. Valores encontrados nas lamínulas (cp) do grupo da pasta de pedra-pomes, para os parâmetros de 
rugosidade descritos no corpo do presente trabalho. 

Ra Rp Rk Rmáx cp 
início fim início fim início fim início fim 

01 0,00 0,54 0,01 1,75 0,01 1,43 0,03 3,57 
02 0,00 0,58 0,01 2,02 0,01 2,09 0,04 3,75 
03 0,00 0,70 0,01 2,82 0,01 1,90 0,03 6,00 
04 0,01 0,54 0,02 1,37 0,02 1,56 0,04 4,97 
05 0,01 0,36 0,05 1,00 0,03 0,87 0,10 3,87 
06 0,00 0,30 0,01 0,88 0,02 0,72 0,03 2,59 
07 0,01 0,35 0,25 0,77 0,02 0,69 0,42 3,58 
08 0,00 0,63 0,01 1,66 0,01 1,90 0,03 5,64 
09 0,00 0,27 0,06 0,75 0,02 0,65 0,08 2,50 

 
Início                                                                              Fim 
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Tabela A36. Valores encontrados nas lamínulas (cp) do grupo da pasta de Amalgloss, para os parâmetros de 
rugosidade descritos no corpo do presente trabalho. 

Ra Rp Rk Rmáx cp 
início fim início fim início fim início fim 

01 0,00 0,02 0,09 0,09 0,02 0,07 0,20 0,19 
02 0,01 0,02 0,04 0,07 0,07 0,06 0,06 0,28 
03 0,00 0,03 0,02 0,13 0,02 0,12 0,06 0,28 
04 0,01 0,03 0,02 0,19 0,03 0,12 0,04 0,34 
05 0,01 0,03 0,03 0,13 0,05 0,10 0,05 0,36 
06 0,01 0,02 0,03 0,06 0,03 0,05 0,08 0,16 
07 0,01 0,04 0,05 0,13 0,04 0,16 0,08 0,26 
08 0,00 0,03 0,04 0,15 0,03 0,10 0,17 0,34 
09 0,01 0,03 0,06 0,10 0,04 0,12 0,10 0,25 

 
Início                                                                              Fim 
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Tabela A37. Valores encontrados nas lamínulas (cp) do grupo da seqüência de pastas, para os parâmetros de 
rugosidade descritos no corpo do presente trabalho. 

Ra Rp Rk Rmáx cp 
início fim início fim início fim início fim 

01 0,00 0,23 0,02 0,69 0,01 0,57 0,03 2,35 
02 0,00 0,14 0,06 0,45 0,03 0,41 0,08 1,17 
03 0,00 0,16 0,01 0,49 0,01 0,48 0,03 1,37 
04 0,00 0,18 0,03 0,44 0,01 0,51 0,18 1,38 
05 0,00 0,17 0,01 0,39 0,01 0,41 0,03 1,29 
06 0,00 0,15 0,04 0,34 0,02 0,37 0,04 1,76 
07 0,00 0,19 0,01 0,45 0,01 0,46 0,03 1,63 
08 0,00 0,18 0,02 0,44 0,01 0,50 0,03 1,38 
09 0,00 0,19 0,02 0,51 0,01 0,49 0,03 2,05 

 
Início                                                                              Fim 
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Tabela A38. Valores encontrados nos substratos de amálgama (cp) do grupo da ponta marrom, para os 
parâmetros de rugosidade descritos no corpo do presente trabalho. 

Ra Rp Rk Rmáx cp 
início fim início fim início fim início fim 

01 2,44 0,50 7,86 2,73 4,93 1,22 19,67 3,69 
02 3,24 0,65 8,05 3,65 9,10 1,81 19,60 5,27 
03 2,48 0,46 6,84 2,51 7,98 1,32 16,45 4,01 
04 3,87 0,52 10,90 2,36 10,53 1,57 21,86 3,74 
05 3,72 0,40 11,60 2,18 12,10 1,29 22,63 3,33 
06 2,83 0,63 10,88 3,32 9,85 1,65 18,62 4,99 
07 3,19 0,41 10,01 3,33 10,15 1,14 18,73 4,13 
08 1,02 0,51 4,24 2,12 2,80 1,62 8,27 3,81 
09 3,40 0,35 10,74 2,48 13,72 0,95 19,74 4,10 

 
Início                                                                              Fim 
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Tabela A39. Valores encontrados nos substratos de amálgama (cp) do grupo da ponta verde, para os 
parâmetros de rugosidade descritos no corpo do presente trabalho. 

Ra Rp Rk Rmáx cp 
início fim início fim início fim início fim 

01 4,49 0,74 13,27 3,82 14,74 1,54 27,87 4,70 
02 3,02 0,42 11,76 2,64 10,69 1,07 17,86 3,48 
03 3,08 0,27 12,74 1,81 10,11 0,90 24,71 3,02 
04 3,10 0,26 9,82 2,12 10,81 0,86 17,55 2,86 
05 4,17 1,08 12,60 3,66 16,12 4,08 22,01 7,16 
06 3,56 0,31 10,97 2,78 1078 0,92 20,96 4,44 
07 3,51 0,56 7,73 3,21 10,86 1,64 20,40 5,43 
08 3,79 0,37 11,17 3,49 12,08 0,99 24,11 4,27 
09 3,61 0,52 12,70 3,08 10,30 1,26 18,37 4,40 

 
Início                                                                              Fim 
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Tabela A40. Valores encontrados nos substratos de amálgama (cp) do grupo da ponta azul, para os parâmetros 
de rugosidade descritos no corpo do presente trabalho. 

Ra Rp Rk Rmáx cp 
início fim início fim início fim início fim 

01 2,43 O,40 9,40 2,91 7,52 0,91 17,54 3,90 
02 3,97 0,28 13,86 2,25 13,44 0,79 24,41 3,07 
03 3,25 0,38 11,95 3,09 10,33 1,06 21,00 5,11 
04 3,97 0,46 10,27 2,40 12,33 1,19 25,03 4,94 
05 4,04 0,50 11,89 2,61 13,94 1,49 22,72 5,13 
06 2,51 0,46 8,33 1,97 7,04 1,01 17,44 3,26 
07 4,92 0,35 13,47 2,81 18,30 0,83 28,46 4,17 
08 3,54 0,44 13,85 2,93 10,01 1,36 25,09 3,94 
09 3,91 0,24 11,55 2,11 13,27 0,70 24,08 2,80 

 
Início                                                                              Fim 
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Tabela A41. Valores encontrados nos substratos de amálgama (cp) do grupo da seqüência de pontas, para os 
parâmetros de rugosidade descritos no corpo do presente trabalho. 

Ra Rp Rk Rmáx cp 
início fim início fim início fim início fim 

01 3,30 0,31 11,42 3,20 10,16 0,91 22,80 4,16 
02 3,25 0,69 16,45 3,01 8,59 1,94 23,96 5,40 
03 3,12 1,08 12,68 3,46 12,13 2,39 23,33 9,03 
04 4,30 0,34 14,40 1,97 14,18 1,09 25,69 3,94 
05 5,21 4,48 40,17 14,60 19,40 15,13 57,08 24,32 
06 0,50 0,46 2,35 2,74 1,81 1,36 4,14 3,84 
07 3,64 0,23 10,10 2,64 10,52 0,58 21,13 3,30 
08 4,59 0,40 15,73 3,56 13,76 1,00 31,12 4,52 
09 2,97 0,41 12,61 2,50 9,44 1,28 26,10 3,22 

 
Início                                                                              Fim 
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Tabela A42. Valores encontrados nos substratos de amálgama (cp) do grupo da pasta de pedra-pomes, para os 
parâmetros de rugosidade descritos no corpo do presente trabalho. 

Ra Rp Rk Rmáx cp 
início fim início fim início fim início fim 

01 1,83 1,81 5,98 5,16 5,21 5,99 10,63 11,91 
02 2,90 1,89 9,13 7,66 10,84 7,40 18,34 12,78 
03 3,79 2,88 13,37 7,24 12,67 10,25 25,63 16,15 
04 3,51 1,95 25,73 7,08 9,54 6,03 34,15 13,74 
05 4,16 2,38 11,98 9,49 14,16 7,07 21,51 15,99 
06 3,09 2,42 8,85 6,76 9,92 7,01 20,39 14,52 
07 3,22 2,29 9,00 4,78 10,85 7,36 21,04 16,02 
08 3,38 2,56 13,83 6,36 11,49 8,67 23,29 15,28 
09 3,60 2,61 11,62 10,05 12,40 7,60 22,46 16,39 

 
Início                                                                              Fim 
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Tabela A43. Valores encontrados nos substratos de amálgama (cp) do grupo da pasta de Amalgloss, para os 
parâmetros de rugosidade descritos no corpo do presente trabalho. 

Ra Rp Rk Rmáx cp 
início fim início fim início fim início fim 

01 3,40 2,99 10,33 7,22 10,56 10,36 19,42 17,39 
02 3,20 2,37 10,62 6,50 9,12 7,20 18,68 15,24 
03 3,91 3,07 13,30 8,54 12,83 10,04 22,36 21,02 
04 2,95 2,55 10,35 5,34 9,47 7,34 21,28 14,23 
05 2,70 2,36 6,42 6,80 8,64 4,39 18,08 17,82 
06 3,65 1,53 12,71 5,58 12,89 4,29 22,34 10,01 
07 3,83 1,81 12,81 4,21 14,18 4,82 22,49 13,28 
08 3,74 1,59 15,92 4,18 11,91 2,56 28,29 12,26 
09 2,76 2,74 8,43 10,08 7,28 7,14 16,02 19,16 

 
Início                                                                              Fim 
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Tabela A44. Valores encontrados nos substratos de amálgama (cp) do grupo da seqüência de pastas, para os 
parâmetros de rugosidade descritos no corpo do presente trabalho. 

Ra Rp Rk Rmáx cp 
início fim início fim início fim início fim 

01 2,84 1,09 10,00 2,96 10,09 3,58 17,20 7,33 
02 4,12 0,68 14,56 1,77 14,19 2,05 28,68 6,07 
03 4,34 1,00 13,30 2,42 11,31 3,90 22,38 5,52 
04 4,59 0,99 15,87 5,89 17,54 3,66 27,32 9,03 
05 2,54 0,78 8,69 3,46 8,19 2,37 19,90 5,78 
06 3,10 0,48 9,44 2,15 11,99 1,10 19,04 6,26 
07 2,62 1,07 6,58 3,68 7,54 3,71 18,09 7,57 
08 4,22 0,84 14,23 4,80 13,23 2,25 31,19 7,78 
09 3,23 0,85 12,87 2,23 9,90 3,02 23,31 5,21 

Início                                                                    Fim 
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Tabela A45. Relação dos motivos de exclusão dos artigos, seguidos do(s) número(s) do(s) 

artigo(s) excluído(s) que continha(m) o respectivo motivo. 

Motivo da exclusão Número do artigo excluído 
Foi avaliada a rugosidade, sem esclarecimento 
de se foi (e como) efetuado o polimento. 

2, 24, 35 

Nenhum tipo de polimento foi realizado. 2, 26 
A técnica de polimento utilizada não foi 
descrita. 

1, 8, 11, 17, 20, 27, 31, 34, 36, 38, 
40, 46, 48, 49, 50, 53, 57, 58, 61, 
63, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 79, 
83, 84 

Foi omitido o tempo de aplicação do agente de 
polimento e/ou da pressão com que este foi 
aplicado sobre a superfície a ser polida e/ou da 
velocidade de giro da ferramenta de polimento. 

4, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 
21, 22, 25, 28, 30, 32, 33, 42, 47, 
51, 55, 56, 59, 60, 62, 65, 66, 72, 
74, 75, 78, 80, 81, 82, 85, 86 

Foi informado apenas que o polimento 
realizado foi do tipo “usado em trabalhos de 
metalografia”. 

3, 43, 52 

O polimento foi realizado por jateamento. 6, 37, 54  
Foi realizado apenas o “brunimento” da 
superfície. 

7, 9, 29, 44, 45 

Não foi avaliada a lisura da superfície, mas 
apenas a adaptação marginal do amálgama. 

4, 43 

A lisura de superfície foi avaliada sem 
rugosímetro, não existindo nenhuma menção 
aos parâmetros de rugosidade usados. 

Todos os artigos. 

A lisura de superfície foi avaliada através de 
fotografias obtidas por microscópio eletrônico 
de varredura. 

6, 7, 11, 13, 19, 21, 25, 31, 32, 33, 
37, 43,45,  59, 60, 78, 80, 81 

A lisura de superfície foi avaliada através de 
fotografias convencionais. 

17, 22, 23, 55, 74, 75 

A lisura de superfície foi avaliada através de 
observação visual direta. 

10, 14, 15, 16, 18, 22, 30, 46, 49, 
50, 54, 61, 65, 69, 70, 71, 72, 83 
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Abstract. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specimens made from glass laminas and a high copper content amalgam alloy had 

their loss of mass and the change of surface smoothnes analysed after to be polished 

by three “rubber abrasive” points or two pastes applied throught wood round picks. In 

each of seven groups (with nine specimens) it was applied one of seven treatments: 1) 

just a brown gross point; 2) just a green medium point; 3) just a blue fine point; 4) the 

three refered points in sequence (named first technique); 5) just the pumice/water 

paste; 6) just the Amalgloss/water paste and 7) the two refered pastes in sequence 

(named second technique). All abrasive agents were applied mainteining invariable the 

follow wearing conditions: tool rotation speed (point or wood pick), specimen motion 

speed, tool pressure above the specimen, tool motion length above specimen and time 

of aplication. Statistically (p< 0.001) eficience of both techniques was similar, in terms 

of smoothness, but pastes removed a less mass from specimens.  
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