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Resumo 

Introdução: Atualmente, os pacientes são cada vez mais exigentes no que respeita ao grau de 

satisfação alcançado pelos procedimentos dentários reabilitadores, tanto ao nível da forma dos 

elementos dentários e tecidos moles, assim como da cor, fazendo com que se tenha 

despoletado, ao nível da indústria, um esforço no sentido de desenvolvimento de instrumentos 

de determinação da cor, visando sempre a realização de restaurações com efeitos visuais cada 

vez mais semelhantes àqueles que proporcionam os elementos dentários naturais. 

Objetivo: Avaliar a estabilidade cromática de uma resina bis-acrílica submetida diferentes 

tratamentos de superfície, mediante diferentes tempos de termociclagem, tempos de 

termociclagem com alternância de imersão em corantes alimentares e imersão em corantes. 

Material e Métodos: Confecionaram-se cento e quarenta amostras em resina bis-acrílica 

(Structur 3, VOCO®, Germany). As amostras foram divididas igualmente em 4 grupos, cada um 

com 35 espécimes. No primeiro grupo as amostras não receberam polimento (NP), nos restantes 

três foram polidas com pastas de polimento com distintas granulometrias. Um grupo recebeu 

polimento com pasta de granulometria de 3µm (3P), outro grupo com granulometria de 3µm e 

1µm (1P) e o último grupo com granulometria de 3µm, 1µm e 0,5µm (05P). As coordenadas de 

cor L*a*b* foram medidas através de um espectrofotómetro de esfera de integração. Vinte 

amostras (n=5 NP; n= 5 3P; n=5 1P; n= 5 05P) foram submetidas a envelhecimento por 

termociclagem durante 20, 100 e 200 ciclos. Em seguida, outras sessenta amostras foram 

termocicladas por 20, 100 e 200 ciclos e a cada 4 ciclos, foram imersas em soluções corantes 

(chá verde, vinho tinto e café com açúcar) durante 20 segundos, antes de prosseguirem os ciclos 

de termociclagem. As últimas sessenta amostras foram imersas nos mesmos corantes, durante 

24 horas, uma semana e um mês. Realizaram-se medições colorimétricas antes e após serem 

submetidas às diferentes condições. As diferenças de cor (ΔE00) foram analisadas por ANOVA 

1, 2 e 3 critérios e as diferenças de luminosidade (ΔL’), croma (ΔC’) e matiz (ΔH’) por ANOVA de 

medidas repetidas. Foram efetuadas comparações múltiplas através do teste de Tukey HSD 

(α=0.05).   

Resultados: Os grupos polidos apresentaram diferenças estatisticamente significativas em 

relação ao grupo NP (p<0,001). Observaram-se comportamentos similares entre os cromas dos 

grupos polidos, assim como entre os matizes dos grupos 3P e 1P (p< 0,05). Nos grupos 
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submetidos apenas a termociclagem, o grupo NP submetido a 200 ciclos foi o que apresentou 

as maiores diferenças de cor (3,02) (p=0,003). Nos grupos apenas com imersão em corantes, as 

maiores diferenças de cor verificaram-se nos grupos NP imersos em café (8,30) e em vinho tinto 

(7,93) (p < 0,05) 

Conclusão: O polimento de superfície das restaurações provisórias em resina bis-acrílica pode 

minimizar as alterações de cor decorrentes do envelhecimento térmico e do uso de corantes. 

Quando este material for utilizado na clínica, sempre que possível, o consumo de café e vinho 

tinto deve ser reduzido. 

Palavras-chave: resina bis-acrílica; estabilidade de cor; corantes; envelhecimento térmico



ABSTRACT 

 

 

Abstract 

 Introduction: Nowadays, patients are increasingly demanding regarding the degree of 

satisfaction achieved by dental rehabilitation procedures, both in terms of the shape of the dental 

elements and soft tissues, as well as the color, causing it to be triggered, an effort to develop 

color determination instruments by the industry, always aiming restorations with visual effects 

increasingly similar to those that provide the natural dental elements. 

Objective: To evaluate the color of a bis-acryl resin after polishing, aging and colorants.  

Materials and Methods: A hundred and forty specimens of a bis-acryl resin (Structur 3, VOCO®, 

Germany) were obtained. The samples were divided into 4 groups of 35 samples each. The first 

group was not polished (NP), and the other were polished with different granulometry conditions: 

one group was polished with 3μm granulometry (3P), another one was polished with 3μm and 

1μm granulometry (1P), and a last one group was polished with 3-μm, 1-μm and 0.5-μm 

granulometry (05P). The initial color coordinates L*a*b* of all samples were obtained with a 

integrating sphere spectrophotometer. Twenty specimens (n=5 NP; n= 5 3P; n=5 1P; n= 5 05P) 

were thermocycled for 20, 100 and 200 cycles. Sixty specimens were thermocycled for 20, 100 

and 200 cycles and immersed for 20 seconds in beverages (green tea, red wine and coffee with 

sugar) each four cycles. The last sixty disks were immersed in the same beverages for 24 hours, 

a week and a month. The coordinates L*a*b* were measured and the color differences (ΔE00) 

were analyzed by ANOVA 1, 2 and 3 ways. The lightness (ΔL’), chroma (ΔC’) and hue (ΔH’) 

differences were evaluated by repeated measures ANOVA. Comparisons were made with 

Tukey’s test (α = 0,05).  

Results: All polished groups presented statically significant differences with the unpolished group 

NP (p<0,001).  Similar behaviors regarding the chroma were observed in all polished groups, and 

in the hue of the 3P and 1P groups (p < 0,05). Between the samples without immersion in colorant 

the NP group submitted to 200 cycles showed the greatest color differences (3,02) (p = 0,003). 

The greatest color differences in the immerged groups were observed in the NP group submitted 

to immersion in coffee (8,30) and wine (7,93) (p < 0,05). 

Conclusions: The polished surfaces were least stained. Coffee and wine provided the greatest 

color changes, both for thermocycling and immersions. 



ABSTRACT 

 

Clinical Significance: Polishing of provisional surfaces restorations made of bis-acrylic resin is 

essential to minimize staining caused by aging and use of colorants, regardless of the particle 

size present in the polishing paste. The contact with coffee and red wine should be avoided, 

especially for clinical times greater than one week.   

Key-words: bis-acryl composite resin; color; colorants; thermal aging
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1. Contextualização 

  

 Segundo a definição da OMS “saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental 

e social, e não apenas a ausência de doenças”. Embora este conceito tenha sido alvo de 

contestação ao nível da literatura, podemos extrair do mesmo que da saúde fazem parte alguns 

determinantes, nomeadamente a presença de uma aparência agradável, que permita manter um 

bom nível de autoestima. Desta forma, a autoimagem tem influência na forma como o indivíduo 

é integrado e se relaciona em sociedade.1, 2 Neste contexto, um dos parâmetros considerados 

importantes para que um indivíduo tenha um convívio social saudável é a sua imagem facial, 

sendo importante para isso a manutenção da saúde oral. Esta pode passar pela prevenção, 

tratamento ou mesmo por uma reabilitação oral. 

 De acordo com os novos padrões de estética, os pacientes são cada vez mais exigentes 

no que respeita ao grau de satisfação alcançado com os procedimentos dentários reabilitadores, 

tanto ao nível da forma dos elementos dentários e tecidos moles, assim como da cor, fazendo 

com que haja, ao nível da indústria, uma panóplia de instrumentos de determinação da cor, assim 

como outros que permitam realizar restaurações com efeitos visuais cada vez mais semelhantes 

àqueles que proporcionam os elementos dentários naturais.3,4 

O sucesso da reabilitação oral, segundo a literatura científica, depende e é influenciado 

não só por fatores biológicos e mecânicos, entre os quais se destacam as características da 

preparação dentária, como também pela utilização, numa fase de reabilitação intermédia, de 

restaurações provisórias. 5 6, 7, 8, 9 Aliás, é frequentemente referido que a estabilidade de cor das 

restaurações provisórias em prótese fixa, constitui um dos aspetos mais importantes a ter em 

consideração na fase intermédia dos procedimentos reabilitadores. 1, 3-7, 10-14 Neste contexto, as 

características dos materiais utilizados assumem elevada relevância para o médico dentista 

reabilitador, quer pela influência do período temporal de manutenção em boca das mesmas, quer 

pelo efeito agressivo que o ambiente oral poderá apresentar sobre estas. 2, 6, 12, 15, 16 
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Assim, torna-se determinante a compreensão sobre a forma como as alterações de cor 

de materiais de restaurações provisórias em prótese fixa podem ser analisadas. No sentido de 

perceber melhor de que maneira se poderá fazê-lo, parece-nos pertinente a abordagem de 

alguns conceitos sobre a teoria da cor. 

 

2. Teoria da cor 

 

2.1  Conceito 

 

A cor é um processo psicobiofísico complexo, através do qual o cérebro interpreta sinais 

electro-nervosos captados através do olho humano. 17-20 Este fenómeno é resultante do 

comportamento da luz reemitida de um objeto, sob a forma de ondas eletromagnéticas num 

comprimento de onda visível (de 380 nm a 750 nm), no qual incidiu uma fonte luminosa. Portanto, 

a cor não é uma propriedade do objeto, mas sim da luz, que reemitida pelo mesmo, é visualizada 

por cada indivíduo. 3, 20 Pode, assim, afirmar-se que para que exista cor terá que existir uma 

interação entre três elementos: luz, observador e objeto. 21, 22 Uma vez que o mesmo 

comprimento de onda pode ser percecionado e verbalizado por diferentes indivíduos de forma 

distinta, a cor pode ser considerada um fenómeno individual e subjetivo. 17, 23 Deste facto, é que 

deriva a enorme falta de consenso no estabelecimento da cor através de métodos visuais, 

influenciado pelas condições de iluminação, proveniência da fonte luminosa (se é natural ou 

artificial), pelos efeitos do fundo onde se enquadra o objeto (se absorve ou reflete maior 

quantidade de luz), pelo treino do observador em observar alterações de cor mais discretas ou 

se o mesmo apresenta fadiga ou alguma anomalia relacionada com a sua capacidade visual. 20, 

24, 25  

 

2.2 Aspetos físicos da cor 

 

A cor é considerada como uma parte importante da arte, sendo objeto de estudo de 

filósofos desde a Idade Média, e, por estudiosos e artistas da época Renascentista 26-28, sendo 

percecionada como algo associado aos elementos da natureza e a sentimentos que as cores 
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despertavam nos indivíduos, dentro de uma visão relacionada com a psicologia da cor.27,28 

Contudo, numa perspetiva científica, nomeadamente na área da Física, o conceito de cor aceite 

atualmente, foi da responsabilidade de Isaac Newton (1642-1727). 20 Este cientista demonstrou 

que um feixe de luz branca, ao atravessar um prisma transparente se decompunha numa série 

de outros feixes coloridos (Figura 1), cujos comprimentos de onda que variam aproximadamente 

entre o 380nm e os 750nm. 27 

Fonte: adaptado de http://www.color-theory-phenomena.nl 

Consultado em 28.05.2018, sem autorização dos autores. 

 

 

Fonte: adaptado http://www.color-theory-phenomena.nl/ 

Consultado em 28.05.2018, sem autorização dos autores. 

 

Não existe cor se não houver luz, e esta é uma experiência visual, em grande parte 

resultante do comportamento da luz quando incide num objeto e é reemitida pelo mesmo como 

estímulo luminoso. 3, 29-32. Como já referido, a perceção da cor do objeto também dependerá, em 

Figura 1. Prisma Newtoniano (decomposição da luz branca) 

Figura 2. Decomposição do Spectrum do visível em comprimentos de onda e Frequências 

http://www.color-theory-phenomena.nl/
http://www.color-theory-phenomena.nl/
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grande parte, da fonte de iluminação, em que, por exemplo, uma folha de papel quando sujeita 

a um feixe de luz incandescente pode parecer amarelada, contudo, quando observada à luz do 

dia, apresenta-se como sendo branca. 33, 34  

A cor de um objeto percecionada pelo observador irá diferir consoante a composição do 

mesmo, uma vez que estrutura molecular e densidade do objeto contribuem para alterar o 

comportamento e a trajetória da luz quando esta incide sobre o mesmo. 25 Como tal, este facto 

corresponderá à variação dos comprimentos de onda que serão absorvidos, os que serão 

refletidos e/ou transmitidos pelo objeto, afim de serem percetíveis ao olho humano. 22, 31 

Se o objeto é completamente transparente deixa passar todos os comprimentos de onda 

da luz e, desta forma, visualizar-se-á como sendo branco. Se o objeto for translúcido, o mesmo 

permitirá que parte da luz seja transmitida e outra parte refletida, o que fará com que uma cor 

seja percetível, apesar de conseguirmos continuar a ver através do mesmo. E se o material for 

completamente opaco, não transmitirá feixe luminoso em nenhum comprimento de onda, toda a 

luz será absorvida e, como tal, será percetível a cor preta (Figura 3).  Contudo, o que acontece 

mais comumente, é que os materiais absorvam alguns comprimentos de onda e transmitam 

outros. O feixe correspondente ao comprimento de onda que é transmitido é o que dá a perceção 

da cor.20, 27, 34 

Se um objeto, quando iluminado, absorver do feixe luminoso o comprimento de onda na 

zona do vermelho, ele transmitirá verde e azul o que, baseado na teoria do tristimulus de 

perceção da cor pelo olho humano, fará com que a cor visualizada pelo observador seja o ciano.20 

 Fonte: adaptado http://www.color-theory-phenomena.nl/- Consultado em 28.05.2018, sem autorização dos autores. 

Figura 3. Exemplificação do comportamento da luz consoante o objeto 

http://www.color-theory-phenomena.nl/-
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2.3 Fisiologia da cor  

 

O olho humano recebe o feixe luminoso por emissão, transmissão ou reflexão, através 

de um conjunto de estruturas cuja função é conduzir a informação luminosa e estabelecer a sua 

comunicação ao cérebro.19, 35 

A luz (estímulo físico) reemitida do objeto penetra no olho humano através da córnea 

(Figura 4), passa pelo humor aquoso, pupila e cristalino, criando uma imagem na retina pelo 

estímulo das suas células fotossensíveis, denominadas: cones e bastonetes (Figura 5). 

Fonte: adaptado de http://www.anatomiadocorpo.com/visao/olho-humano-globo-ocular/retina/) 

Consultado em 30.05. 2018, sem a autorização dos autores 

Fonte: http://www.anatomiadocorpo.com/visao/olho-humano-globo-ocular/retina 

Consultado em 30.05. 2018, sem a autorização dos autores 

Vasos capilares da retina 

Cristalino 

Figura 4. Anatomia do olho humano 

Figura 5. Representação da Estrutura anatomo-histologica da retina humana 

http://www.anatomiadocorpo.com/visao/olho-humano-globo-ocular/retina/
http://www.anatomiadocorpo.com/visao/olho-humano-globo-ocular/retina
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Estas células especializadas, ao serem excitadas pela luz, libertam neurotransmissores 

que estimulam as terminações nervosas e convertem a energia luminosa em impulsos nervosos, 

integrando o estímulo num contexto individual que permite ao cérebro gerar a imagem e a cor.19 

Os bastonetes distribuem-se, maioritariamente, na periferia da retina e são quase 18 vezes mais 

numerosos que os cones. 35 Sabe-se, atualmente, que num arco de 180º da retina existem cerca 

de 130 milhões de bastonetes e 7 milhões de cones. 36 Os bastonetes são fotorreceptores com 

eleveda concentração de foto-pigmentos (moléculas proteicas ativadas pela ação da luz), que os 

torna muito mais sensíveis à luz do que os cones e, portanto, atuam, mesmo em condições de 

iluminação reduzida (visão escotópica). São, por isso, responsáveis pela visão noturna e 

penumbra,37 não contribuindo para a visão a cores, mas apenas para a visão a preto e branco. 

São células muito sensíveis ao movimento e como tal também responsáveis pela visão 

periférica.38 Os cones concentram-se sobretudo na zona da fóvea, ou centro visual do olho. 

Contrariamente aos bastonetes, os cones são células com um baixo nível de fotossensibilidade, 

o que faz com que estes atuem apenas, em condições com elevada luminosidade (visão 

fototópica). 35,37 

Para que a cor seja percetível tem que haver um determinado comprimento de onda de 

luz que seja absorvido pela retina e que ative os chamados pigmentos visuais, que estão contidos 

nos segmentos externos dos cones e dos bastonetes. 35 

Os bastonetes contêm todos o mesmo pigmento, a rodopsina ou púrpura visual, que 

possuem a sua ativação máxima com feixe luminoso na zona dos 500nm, e em muito maior 

concentração que qualquer outro foto-pigmento presente nos cones, o que explica, em boa parte, 

a sua maior fotossensibilidade, pois um só fotão pode desencadear uma resposta neuronal por 

parte dos bastonetes. 39 Estes fotorreceptores não são responsáveis pela perceção da cor, mas 

pensa-se que integrem a transmissão neuronal da intensidade luminosa.37, 39 

Ao contrário, o fenómeno de foto-estimulação nos cones, necessita de uma grande 

quantidade de energia luminosa. 

As cores percecionadas pelo olho humano dividem-se essencialmente, por três tipos de 

cones, que respondem preferencialmente a diferentes comprimentos de onda. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3vea
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O processo de foto-transdução ao nível dos cones, apenas se diferencia do dos 

bastonetes pelo facto dos primeiros apresentarem diferentes pigmentos fotossensíveis 

(fotopsinas), ou seja, diferentes opsinas. Cada uma das nossas retinas contém cones com maior 

sensibilidade para cada um dos diferentes comprimentos de onda. Assim sendo, podemos dizer 

que existem cones mais sensíveis para o azul (tipo β), cuja ativação ocorre seletivamente pela 

luz com comprimento de onda com cerca de 430nm; cones mais sensíveis ao verde (tipo ʎ), com 

ativação máxima com comprimentos de onda próximos dos 530nm e cones mais sensíveis para 

o vermelho (tipo ρ), com ativação de luz com comprimento de onda por volta dos 560nm. Estes 

pigmentos geram uma mensagem que é encaminhada para o cérebro sob a forma de três 

estímulos ou tristimulus. 35  

Desta forma, a quantidade de pigmentos gerados por cada conjunto de cones é 

responsável pela visualização de cores primárias ou secundárias relativas ao objeto. Se houver 

uma igual concentração de todos os pigmentos gerados por absorção da luz reemitida pelo 

objeto, este é observado como sendo branco.23 

 

 

2.4 Modelos de representação e organização da cor 

 

Para analisar comparativamente ou quantitativamente a cor, tornou-se imperativo utilizar 

sistemas de representação cromáticos que permitissem uniformizar e normalizar os estudos. 

A criação destes sistemas foram tentativas de organizar informações sobre a perceção 

cromática humana. Desde a antiguidade foram desenvolvidos diferentes sistema de cores, 

contudo, cada um, com uma especificidade diferente. Estes adquiriram particular importância 

na indústria, onde se torna, muitas vezes, imperativo replicar um produto de um tom exato 

inúmeras vezes.21,40,41 

Os modelos organizacionais da cor podem ser denominados: sistemas de Síntese 

Aditiva, onde a cor é percecionada diretamente a partir da fonte luminosa; ou de Síntese 

Subtrativa, nos quais a cor percecionada resulta do espectro de luz que é refletido a partir de 

uma superfície.20  
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Estes modelos de representação de cor baseiam-se na teoria da perceção do olho 

humano (tristimulus), em que a perceção depende da média dos comprimentos de onda 

emitidos, refletidos ou transmitidos.20,28 

Se se pretender descrever a cor como fenómeno que ocorre pela emissão direta de luz, 

pode utilizar-se o modelo RGB (Red, Geen, Blue), modelo este que se utiliza os ecrãs de 

computador ou televisão, em que estes comprimentos de onda vão diretamente estimular os 

diferentes tipos de cones da retina e em que a perceção da cor pelo olho humano aparecerá, 

como uma média da percentagem do tipo de cones estimulados, por cada um dos diferentes 

comprimentos de onda. Se a percentagem de cones estimulados, para cada um dos 

comprimentos de onda for igual, a adição destes três comprimentos fará percecionar o branco 

e, por este motivo, este é também designado como modelo aditivo de cores primárias.20,21, 28 

Se, por outro lado, houver a pretensão de se estabelecer a cor através da média entre 

os comprimentos de onda refletidos e transmitidos pelo objeto (sendo este opaco ou 

translúcido, respetivamente), em que este modifica a luz e se faz uma reemissão de 

comprimentos de onda para o olho humano, pode utilizar-se o modelo CMY (Cyan- ciano, 

Magenta- magenta, Yellow-amarelo) ou modelo subtrativo de cores primárias. Este modelo 

considera como sendo cores primárias, aquelas que resultam da absorção das cores primárias 

aditivas RGB e a reflexão/ transmissão dos comprimentos de ondas pelo objeto. Desta forma, 

por exemplo, o ciano é visualizado quando o comprimento de onda do vermelho é absorvido 

e o verde e o azul são transmitidos/refletidos. Contudo quando nenhum dos três comprimentos 

de onda é absorvido e todos são refletidos/transmitidos, o resultado é que o objeto se observa 

branco. Pelo contrário, se todos os comprimentos de onda forem absorvidos o objeto 

visualizar-se-á como preto.20, 28 

Este modelo é utilizado na área da fotografia e da impressão, com a particularidade de 

que, quando impressas, a absorbância ou a sobreposição das três tonalidades pela natureza 

dos pigmentos, pode produzir uma cor próxima do castanho e não preto (K- Black) e, desta 

forma, utiliza-se o preto como um pigmento fabricado com maior saturação. Este fenómeno 

fez com que o sistema tivesse uma variante denominada CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, 

Black).20, 28 
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O Modelo CIE, criado em 1931 pela Comission Internationale de L’Eclairage (CIE), foi 

criado na tentativa de resolver o problema dos modelos RGB (baseados na mistura das cores 

vermelha, verde e azul) que é, como supra exposto, um modelo psicofisiológico (baseado na 

teoria dos tristimulus), que tenta expor de que forma um observador humano normal responde 

ao estímulo luminoso refletido ou transmitido por um objeto, quando iluminado.17, 20, 25, 28 Assim, 

em 1931, este modelo, estabeleceu uma fonte de luz padrão e uma forma de observação padrão, 

que pretendia permitir calcular de forma analítica as coordenadas de cor, e reproduzi-las numa 

linguagem reconhecida e aceite internacionalmente. Em 1976, a CIE definiu o espaço de cor 

baseado na sua perceção e dividido nos três recetores das células fotossensíveis (cones) do 

olho humano: vermelho, azul e verde (Figura 6). 22, 23, 24 

 

 

 

 

Figura 6. Espaço de cor CIE LAB / Parâmetros colorimétricos Munsell 

 Fonte: Imagem adaptada de referência bibliográfica 22, sem autorização dos autores 

 

 

Este modelo é descrito mais pormenorizadamente, quando se descreve a 

espectrofotometria como método para obtenção de coordenadas, para mensuração de alteração 

da cor. 
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2.5  Parâmetros colorimétricos (dimensões da cor) 

 

No início do século 20, no sentido de formar um sistema de cor com transmissão verbal 

lógica e clara, e que correlacionasse as cores entre si, Munsell estabeleceu um sistema de três 

dimensões de cor para objetos opacos (Figura 7). 41, 42 

Este sistema tornou-se importante para que análises visuais e instrumentais pudessem 

ser realizadas com mais acuidade e reprodutibilidade. 20, 29, 34, 43 

Figura 7.Representação cilíndrica do diagrama de Munsell (Representação das 3 dimensões da Cor) 

Fonte: home.wanadoo.nl/paulschils/04.03.html 

Consultado em 30.04. 2018 sem a autorização dos autores 

 

O sistema de cores de Munsell, inclui cada cor em três coordenadas ou 3 dimensões: 

matiz (H), valor (L), e croma (C).4, 17, 22 Neste aspeto, pode fazer-se uma ressalva, em que na sua 

aplicação na Medicina Dentária, é importante incluir a translucidez, por se tratar talvez, do apeto 

mais crítico das restaurações estéticas.25 

 O matiz é normalmente o nome que se dá à cor que se observa, ou seja, o tom da cor 

(por exemplo: vermelho, amarelo). O valor está relacionado com o brilho da cor, consoante ela 

se encaminha numa direção mais escura ou mais clara e se ela absorve ou transmite mais luz. 

A escala de valor de um tom, pode variar do zero, que é o preto total, até dez em que este é o 

branco puro. No que diz respeito ao croma, este mede a saturação da cor e a pureza do tom, 

mais particularmente nos comprimentos de onda que são refletidos pelo objeto, em detrimento 

dos que são absorvidos. Neste sentido podemos dizer que, quando o objeto reflete todo o 

http://home.wanadoo.nl/paulschils/04.03.html
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comprimento de onda azul ele é, na escala de Munsell, o que tem o croma máximo e a isso dá-

se o nome de matiz ou tom. 20, 23, 27, 42 

 

2.6 Métodos de análise da cor 

 

Atualmente são utilizados inúmeros métodos medição de cor. A nível industrial e, mais 

especificamente na Medicina Dentária, foram desenvolvidos métodos clínicos e analíticos de 

estudo da cor. 

Desde métodos sistemáticos por comparação com escalas de cor estabelecidas (como 

por exemplo VITA PAN), até ao uso de espectrofotómetros (como por exemplo: Vita EastShade 

compact – Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany) e micro-espectrofotómetros (como por 

exemplo: SpectroShade Micro- MHT Optic Research, Niederhasli Switzerland) que fazem o 

mapeamento colorimétrico da superfície individualizada de cada elemento dentário, várias têm 

sido as tentativas de se estabelecer as características colorimetrias dos elementos dentários que 

se pretendem reproduzir.25 Contudo, se o objetivo for reproduzir um teste sob as mesmas 

condições de iluminação e traduzir a mensuração do comprimento de onda absorvido e 

refletido/transmitido em valores analíticos, este deve ser realizado com instrumentos como os 

espectrofotómetros.22, 44 

 

3. Restaurações provisórias em prótese fixa 

 

3.1 Reabilitação oral provisória em prótese fixa 

 

 De facto, o sucesso da reabilitação oral fixa, encontra-se dependente de fatores 

biológicos e mecânicos, dos quais se destacam as características da preparação e das 

restaurações provisórias. 1-7, 10, 11 Assim, este tipo de restaurações deverá proporcionar o 

restabelecimento da estética, da função mastigatória, da fonética e, sobretudo, o conforto no 

decurso do tratamento até à fase de colocação da restauração final. 
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Particularmente, em reabilitações de prótese fixa sobre dentes naturais, as restaurações 

provisórias assumem também um papel importante ao nível da proteção pulpar (em dentes 

vitais). Já, em situações, de reabilitação de prótese fixa sobre implantes, as restaurações 

provisórias permitirão o condicionamento dos tecidos moles, imediatamente após a cirurgia de 

colocação dos implantes ou após o período de osteointegração. 5, 6, 7 

 As restaurações provisórias, utilizadas nesta fase intermédia, possibilitam ainda realizar 

correções no plano oclusal, restabelecer a dimensão vertical de oclusão e avaliar a cor, a forma 

e o tamanho das restaurações finais. 5, 10, 11 

 Classicamente, as restaurações provisórias podem ser confecionadas de acordo com 

dois métodos distintos sendo, desta forma, classificadas como diretas ou indiretas. No método 

direto, a confeção deverá ser efetuada durante o procedimento clínico, consistindo num 

rebasamento na cavidade oral, com recurso a um muro de silicone, obtido através de uma pré-

impressão, ou mediante adaptação de coroas pré-fabricadas. No método indireto, a confeção 

das restaurações provisórias realiza-se com recurso a técnicas de laboratório, permitindo  a 

confeção de restaurações individualizadas.45, 46 

 

3.2 Tipos de materiais de restaurações provisórias em prótese fixa 

 

 Atualmente, todos os materiais, disponíveis comercialmente, para a confeção de 

restaurações provisórias em prótese fixa, são considerados resinas, relativamente à sua 

estrutura química. Como tal, em termos de composição química, estes materiais incluem um 

monómero, uma matriz de preenchimento, pigmentos e um iniciador. 5 A nível comercial, a 

composição química referida, mais concretamente, o tipo de monómero incluído determina a 

classificação existente em distintos grupos. Tradicionalmente existiam materiais à base de metil-

metacrilato, etil-metacrilato, isobutil-metacrilato. Recentemente, houve uma maior expressão por 

parte dos fabricantes na produção de materiais bis-acrílicos à base de bisfenol-diglicidil-

dimetacrilato (Bis-GMA, do inglês bisphenol diglycidildimethacrylate) e de dimetacrilato de 

uretano (UDMA, do inglês urethane dimethacrylate ). 11, 43, 46-50 
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As resinas à base de metacrilato, usadas desde 1940, para a confeção de restaurações 

provisórias, apresentam um bom acabamento marginal, bom polimento e elevada resistência à 

fratura. 9 Contudo, exibem como desvantagens uma elevada contração de polimerização, um 

odor forte e a possibilidade de irritação pulpar associada à presença de monómero livre e à 

exotermia da reação de polimerização. 9, 45 Tem sido sugerido que as propriedades físicas de 

alguns destes materiais podem ser influenciadas pela proporção entre o monómero e o polímero, 

uma vez que a mistura é realizada manualmente. 51  

Os compósitos bis-acrílicos, tal como o próprio nome indica, são compostos pela 

combinação de dois ou mais tipos de monómeros. Habitualmente, possuem na sua estrutura três 

componentes: uma matriz orgânica, como o Bis-GMA ou o UDMA associado a outros monómeros 

de menor peso molecular como o trietileno- glicol- dimetacrilato (TEGDMA, do inglês triethylene 

glycol dimethacrylate) (que são estruturalmente plásticos e permitem a união a partículas de 

carga inorgânica), partículas de carga inorgânica de reforço e/ou sob a forma de fibras 

distribuídas na matriz (podendo ser partículas de vidro, quartzo e/ou sílica) e um agente de união 

entre as partículas de carga e a matriz de resina orgânica (um silano, que tendo um 

comportamento bifuncional permite a ligação tanto às partículas de carga inorgânica como à 

matriz orgânica). 5 Na atualidade, as resinas à base de bis-acrílico têm sido utilizadas como 

material de eleição para a confeção de mock-ups e próteses provisórias. 46, 50-53 Apesar destas 

resinas terem sido inicialmente indicadas para a confeção de restaurações provisórias de 

dimensões reduzidas, nomeadamente em casos clínicos de realização de facetas, onlays e 

inlays,8 atualmente, devido à sua facilidade utilização, a sua indicação tem sido ampliada à 

realização de coroas e de outros elementos provisórios de prótese fixa mais extensa, 

nomeadamente pontes. 53, 54  

Este facto deve-se, não só, à sua facilidade de manipulação, 51, 53, 55  mas também a 

outras propriedades que possui como a baixa contração de polimerização, reação exotérmica 

reduzida, 9, 51 o tempo reduzido para a confeção das próteses provisórias, 56 facilidade de 

reparação, 57 e estética satisfatória quando comparadas com as resinas de polimetilmetacrilato.7, 

46, 52, 58 Adicionalmente, estes materiais apresentam ainda uma elevada resistência à fratura, que 

se deve à presença de uma elevada carga de nanopartículas na sua composição. 48, 52 Além 

disso, a presença de ésteres metacrilatos funcionais, que aumentam o número de ligações 
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cruzadas entre os monómeros propiciam um melhor polimento da superfície. 59 Contudo, o 

elevado custo, a baixa resistência à deformação e a instabilidade cromática têm sido citadas 

como desvantagens inerentes a estes materiais. 46, 47, 50, 56, 60, 61 Estas desvantagens tornam-se 

ainda mais evidentes quando as restaurações provisórias permanecem por períodos mais 

prolongados na cavidade oral, especialmente quando as mesmas submetidas à exposição de 

agentes corantes.15, 43, 54, 62 

 

4. Comportamento das restaurações provisórias em prótese 

fixa 

4.1 Termociclagem como método laboratorial de envelhecimento 

 

 Após o aparecimento das resinas bis-acrílicas no mercado, têm sido realizados diversos 

estudos no sentido de se compreender mais profundamente as caraterísticas destes materiais. 

Um dos métodos mais utilizados para simulação do envelhecimento de resinas acrílicas 

e bis-acrílicas é o envelhecimento térmico ou termociclagem. 63 Este método visa simular as 

alterações de temperatura verificadas a nível intraoral, provocadas pelos alimentos que são 

consumidos a diferentes temperaturas na dieta quotidiana, as quais, se pensam que poderão 

exacerbar a incorporação de pigmentos resultantes dos hábitos tabágicos, dietéticos e de higiene 

oral de cada indivíduo. 63, 64 

Neste contexto, os protocolos de termociclagem a testar in vitro (temperatura máxima e 

mínima, tempo de exposição, número e frequência de ciclos) que pretendem simular as 

condições típicas in vivo, foram estabelecidos com dificuldade, uma vez que existe uma grande 

variabilidade individual nas temperaturas a que os indivíduos expõem a cavidade oral, não só 

devido a hábitos alimentares muito erráticos, mas também relacionados com diferentes ocasiões 

e situações. 63 Para que fosse possível, com alguma coerência, transpor estas situações para 

um estudo in vitro tentou-se repetidamente compreender entre que temperaturas eram 

consumidos os alimentos, sobretudo aqueles que causavam, por presença de pigmentos, 

maiores alterações de cor nas restaurações. Gale et al., em 1999, executaram uma revisão 
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sistemática em que demonstraram que a mediana da temperatura mais baixa a ser utilizada na 

execução de banhos para simulação de fadiga térmica seria de 5ºC e da temperatura mais 

elevada seria de 55,5ºC. O mesmo ocorre quando se tenta estabelecer o número de ciclos a que 

se devem submeter as amostras, afim de se simular um período de tempo coerente com aquele 

cujas restaurações provisórias em prótese fixa permanecem habitualmente em boca. Este estudo 

(Gale et al., em 1999) sugeria que estes ciclos de fadiga térmica deveriam ocorrer entre 20 a 50 

vezes por dia. 

 

4.2 Alterações de cor de restaurações provisórias em prótese fixa 

 

A estabilidade de cor das restaurações provisórias em prótese fixa, numa fase de 

reabilitação intermédia, constitui um dos aspetos pertinentes a ter em consideração, relativo às 

características dos materiais utilizados, pela influência quer do período temporal de manutenção 

em boca das mesmas, quer do efeito agressivo que o ambiente oral poderá apresentar sobre 

estas. 2, 6, 15 Inúmeros estudos referem comportamentos diferentes dos diversos materiais 

utilizados para a execução de restaurações provisórias em prótese fixa no que diz respeito à 

estabilidade de cor. 1,2, 3, 6,15, 65 Esta situação clínica é um dos fatores que mais desconforto causa 

ao paciente, resultando na sua insatisfação e desconfiança quanto ao resultado final do 

tratamento.15, 48, 66 Este processo de alteração de cor das restaurações provisórias promove ainda 

custos acrescidos ao tratamento, pela necessidade de substituição das mesmas antes do prazo 

estipulado. 54, 60 

A alteração de cor de restaurações provisórias sejam elas em resinas acrílicas ou bis-

acrílicas, pensa-se que pode estar relacionada com fatores extrínsecos e intrínsecos, que na 

maioria das vezes se encontram associados.50, 62 Entre os fatores citados incluem-se a matriz de 

preenchimento, a composição do monómero, o grau de conversão, a adsorção de água, a 

reatividade química, a rugosidade superficial, a dieta e a higiene oral do paciente. 62, 66 A 

alteração de cor consiste num fenómeno químico que ocorre devido à adsorção e absorção de 

corantes.67 Na literatura, esta ocorrência tem sido atribuída à oxidação da matriz de polímero ou 

à incompleta reação dos monómeros, com a consequente formação de subprodutos a partir da 
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difusão da água.68 Este mecanismo está diretamente relacionado com a capacidade do material 

resinoso em absorver água, a qual é influenciada pelo conteúdo de monómero residual não 

polimerizado, que permite a incorporação de bolhas de ar e de falhas na ligação entres as 

moléculas de resina.14  

Apesar de alguns autores 58, 69 sugerirem que é difícil realizar um polimento adequado em 

resinas bis-acrílicas, a execução de técnicas de acabamento e de polimento superficial têm sido 

sugeridas para minimizar a alteração de cor. 54, 61, 70 O efeito referido é baseado no  fato de que 

as superfícies mais lisas apresentam uma menor acumulação de placa bacteriana, minimizando 

consequentemente a infiltração de água e a propensão para a retenção de pigmentos 

provenientes da dieta.54, 71 Além disso, este é um procedimento prático e acessível ao médico 

dentista, que resulta num melhor desempenho clínico da restauração provisória. 47, 54, 58, 60  

 

4.3 Espectrofotometria como método de mensuração de alteração da cor 

Diversos estudos têm sido desenvolvidos com o objetivo de analisar e quantificar o grau de 

alteração de cor ocorrido em resinas acrílicas e bis-acrílicas após a utilização de corantes 

inerentes à dieta e consoante os hábitos de higiene oral. 7, 48, 54, 56, 66 Neste tipo de estudos os 

autores, para simularem a alteação de cor, realizaram a imersão de amostras de resinas em 

saliva artificial,54, 66 café, 7,53, 56, 60, 61, 66 café com açúcar, 54, 56, 60, 69 chá, 46, 56, 66 vinho tinto, 54, 56, 59 

refrigerantes tipo “cola”,48, 56, 61, 66, 69 sumo de uva, 66 caril, 59 açafrão, 56 e clorohexidina 14 Já para 

a simulação do período de permanência em boca dos materiais resinosos foram aplicados, 

consoante os estudos, métodos de envelhecimento acelerado por variação da temperatura ou 

com a utilização de raios ultravioletas (UV).15,62  

 Facto é que, diferentes estudos têm vindo a estudar as alterações colorimétricas em 

diferentes materiais, podendo ser observadas visualmente ou com recurso a técnicas 

instrumentais.3, 43, 66, 72 A avaliação visual da alteração de cor, é subjetiva e não é reprodutível, 

sendo dependente das características individuais de cada observador e das condições de 

iluminação em que é realizada a análise.3, 4 Por sua vez, a quantificação de alterações de cor, 

através de colorímetros ou espectrofotómetros, permitem ultrapassar esta limitação conferindo 

reprodutibilidade, sensibilidade e objetividade à análise. 7, 60, 66 
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Para a quantificação e avaliação objetivas de alterações colorimétricas existem vários 

sistemas, como já referido anteriormente, neste trabalho. Contudo, o mais utilizado é o sistema 

da Commission International de l’Eclairage (CIE) L*a*b*, sendo também o recomendado pela 

American Dental Association, 43, 73 com uma escala de cores uniformes, que inclui todas as cores 

do espectro visível ao olho humano (entre 380nm e 760 nm) 54. Neste sistema a alteração de cor 

é dada por uma diferença numérica (ΔE), resultante das medições inicias e finais de três 

coordenadas L* (correspondente à luminosidade) a* e b* (correspondente ao matiz) do objeto, 

traduzida na seguinte equação73: 

 

 

  

 

Nesta equação a ΔE* corresponde à alteração de cor e apresenta sempre um valor 

positivo (absoluto). Contudo, as diferenças entre as suas coordenadas podem ser positivas ou 

negativas e traduzem-se da seguinte forma: a ΔL* quanto mais positiva, mais claro é o objeto, e 

quanto mais negativa mais escuro é o mesmo; a Δa* quanto mais positiva mais vermelho, quanto 

mais negativa mais verde; e a Δb* quanto mais positiva mais amarelo, e quanto mais negativa 

mais azul. 46 Este sistema tem sido utilizado em inúmeros estudos 6, 7, 12, 15, 43, 46, 56, 66 para 

quantificação da alteração de cor. Apesar de não existir consenso entre os investigadores sobre 

quais os valores de ΔE que são percetíveis, 6, 12, 43, 56 situações extremas, nomeadamente valores 

de ΔE superiores a 3,7, são consideradas clinicamente inaceitáveis. 73, 74 

 Atualmente, o sistema CIELab é o mais utilizado para o estudo de alteração de cor 6, 7, 12, 

15, 43, 46, 56, 66 mas, existem outros sistemas, com características distintas, que derivaram do 

mesmo, como é o caso do CIEDE2000, aprovado pela CIE, em 2001. Este último é um sistema 

numérico que se caracteriza por uma maior sofisticação e complexidade e computacional. 

Contudo, consegue relacionar melhor os valores numéricos com a perceção de cor pelo olho 

humano. 73, 76  
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Figura 8. Medição das coordenadas CIELab para medição da cor de uma maçã 

Fonte: http://sensing.konicaminolta.com.br/2013/11/entendendo-o-espaco-de-cor-lab/ 

Consultado em 24.04.2018. Sem autorização dos autores 

 

O sistema CIEDE2000 utiliza o mesmo diagrama de cor que o sistema CIELab mas, em 

substituição de coordenadas quadrangulares recorre a coordenadas circulares (Figura 8). As 

suas diferenças numéricas são também reveladas através de três valores numéricos: o L* (o 

valor), o C* (a saturação ou croma) e o h*(o matiz, ou tonalidade). No diagrama aplicado o L* 

indica a luminosidade, o C* a saturação e o h o ângulo de tonalidade. O valor de saturação C*, 

representa a distância do eixo de luminosidade (L*) e inicia em zero no centro. O ângulo de 

tonalidade começa no eixo +a* e movimenta-se em sentido anti-horário. Este valor é expresso 

em graus, correspondendo o 0° ao vermelho, 90° ao amarelo, 180º ao azul, e 270º ao verde. A 

diferença de cor é definida como uma comparação numérica de uma amostra com o padrão e 

indica as diferenças nas coordenadas absolutas da mesma. Na interpretação deste diagrama 

considera-se que quanto mais positivo for o valor da ΔL* (diferença entre a luminosidade), mais 

clara será a amostra, e quanto mais negativa for mais escura será a mesma. Quanto mais positiva 

for o valor da ΔC*(diferença de saturação ou croma) mais saturada a amostra será e quanto mais 

negativa for menos saturada se verificará. A ΔH* (diferença de matiz) mostra em que zona tonal 

o objeto se insere, com base num valor angular dado pela distância aos pontos -a, +a, -b e +b.77 

Após a quantificação da alteração de cor por instrumentos de medição as diferenças 

detetadas podem ser exibidas instantaneamente sob forma numérica ou sob a forma de gráficos 

http://sensing.konicaminolta.com.br/2013/11/entendendo-o-espaco-de-cor-lab/
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de refletância espectral. Posteriormente à identificação das diferenças de cor através da 

interpretação dos valores de L*C*h*, deverá ser possível saber se estas são percetíveis a olho 

nu, e, se ainda assim, se apresentam no limite de aceitabilidade, ou de tolerância de cor.78 

Estes limites de tolerância devem ser identificados, para cada uma das coordenadas, no 

sentido de identificar qual delas foi preponderante na alteração de cor. Em termos de utilização 

industrial, os valores de tolerância são utilizados para criar uma área com formato tridimensional 

em torno do padrão, para a qual, se a cor do objeto a analisar é compreendida nesta área é 

considerada aprovada, enquanto que se esta exceder os limites da área, é considerada 

reprovada. 77, 79 

No entanto, a nível clínico, os limites de percetibilidade e aceitabilidade têm vindo a ser 

estudados, no sentido de tentar estabelecer correlação com os valores de diferenças numéricas, 

pois a nível de tonalidades dos materiais de confeção de restaurações provisórias em medicina 

dentária, as discrepâncias de cor, que os materiais apresentam após tempos prolongados de 

utilização, podem ser numericamente aceitáveis, mas visualmente inaceitáveis. 44, 74,76 A fórmula 

de avaliação da diferença de cor CIEDE2000 foi criada no sentido de diminuir essa discrepância, 

utilizando para isso os valores de ΔL*, ΔC*, ΔH* e de cálculos com fatores de ajuste. Esta é 

apresentada pela seguinte equação 73: 

 

 

 

 

A equação formulada fornece uma maior precisão, na medida em que, possui melhor 

correlação com a perceção de diferença de cor do olho humano, criando uma tolerância elíptica 

ao redor do padrão.79  

Vários estudos têm sido realizados com o objetivo de verificar a estabilidade cromática 

das resinas bis-acrílicas, quando submetidos a diversas soluções corantes e a envelhecimento 

térmico, comparando-as a outros materiais, como o polimetil-metacrilato (PMMA, do inglês 

polymethyl methacrylate) e resinas compostas fotopolimerizáveis. No entanto, os resultados 
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publicados têm-se revelado contraditórios. 12, 14, 46, 47, 48, 54, 60, 61, 66 Adicionalmente, apesar dos 

diversos sistemas de polimento descritos na literatura, existem poucos estudos sobre a influência 

do tipo de polimento na estabilidade da cor de resinas bis-acrílicas 54, 61, 69.  

Neste contexto compreendeu-se que seria pertinente estudar as alterações de cor de 

uma resina bis-acrílica, utilizada em restaurações provisórias em prótese fixa quando sujeita a 

envelhecimento por termociclagem (simulando o período de manutenção intraoral), submetida a 

diferentes tratamentos de superfície e em contacto com distintas soluções alimentares coradas. 
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5. Objetivos  

 

 O objetivo geral deste estudo consistiu em avaliar a estabilidade da cor de uma resina 

bis-acrílica através do sistema CIEDE 2000. 

 Os objetivos específicos deste estudo consistiram em avaliar a estabilidade da cor de 

uma resina bis-acrílica, de acordo com diferentes condições de polimento de superfície (com 

diferentes granulometrias); com termociclagem; associada ou não a banhos com corantes, 

e imersão em corantes, por distintos períodos de tempo. 

 As hipóteses nulas testadas foram: 

 - As superfícies polidas são mais estáveis cromaticamente do que as não polidas;  

 - O envelhecimento térmico não afeta a cor, luminosidade, croma e matiz da resina 

testada. 

 - A utilização de corantes, através de banhos intercalados com termociclagem ou 

imersão, não muda os parâmetros colorimétricos avaliados.
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MATERIAL E MÉTODOS 

1. Preparação das amostras 

Para este estudo laboratorial confecionaram-se cento e quarenta amostras em resina 

bis-acrílica (Structur 3, VOCO®, Cuxhaven, Germany Lote:1217320 - Figura 9) com recurso a 

uma matriz de liga metálica de aço inoxidável, com especificações DIN-X5 CrNiMo 17 12 2 (aço 

inox 316). Todas as amostras apresentavam, respetivamente, 17mm comprimento, 12mm 

largura e 2mm de espessura, e a resina bis- acrílica foi utilizada mediante as instruções do 

fabricante. 

 

 

As cento e quarenta amostras foram divididas em 4 grupos iguais (n=35) com diferentes 

condições de tratamentos de superfície: sem polimento (NP), polimento com granulometria até 

3µm (3P), polimento com granulometria de 3µm e 1µm (1P) e polimento com granulometria de 

3µm, 1µm e 0,5µm (05P). 

 

Os grupos foram inicialmente preparados numa polidora manual (Mecapol P 251, Presi®, 

France - Figura 10) com irrigação, recorrendo a com lixa de granulometria JIS 3000 (partícula de 

tamanho média 5µm), durante 10 segundos, à velocidade de 1500 RPM, para uniformização da 

superfície da amostra. 

Figura 9. Resina bis-acrilica utilizada na confeção das amostras Structur 3, VOCO®, Germany 
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Figura 10. Polidora utilizada Mecapol P 251, Presi, France 

 

De seguida as amostras pertencentes aos grupos 3P, 1P e 05P foram polidas 

sequencialmente, com discos de feltro e pasta de polimento RA Shiny S (HRI®Rosbach, 

Germany). Foram utilizadas três pastas com partículas abrasivas de granulometrias 

sucessivamente menores:  

- Diamond paste SHINY A (3µm) - grupos 3P, 1P e 05P  

- Diamond paste SHINY B (1µm) - grupos 1P e 05P 

- Aluminium Oxide paste SHINY C (inferior a 1µm) - grupo 05P  

O polimento foi aplicado durante 30 segundos à velocidade de 1500 RPM, para cada 

pasta. Obtiveram-se assim grupos de amostras sem polimento, com polimento até 3µm, até 1µm 

e até 0,5µm, como supra referido. Foi ainda aplicado um verniz (Top Coat® Sephora, F-75008 

Paris, França) nas restantes superfícies das amostras para impermeabilização das superfícies 

não tratadas. Seguidamente, as amostras foram limpas numa cuba ultrassons com água 

destilada, durante 20 minutos, e secas em papel absorvente. 

A preparação das amostras foi realizada sempre pelo mesmo operador no sentido de 

diminuir o erro de confeção por variabilidade técnica (Figura 11). 
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Figura 11. Amostras pertencentes a grupos com diferentes tratamentos de superfície (NP, 3P, 1P, 05P) 

 

Como o principal objetivo do estudo visava verificar se existiam alterações de cor com 

significância estatística, após o material em teste ter sido submetido a diferentes condições, 

houve necessidade de se estabelecer uma medida padrão, afim de existir um termo de 

comparação entre a cor inicial de cada grupo de amostras e a sua cor final, mediante o tipo de 

condição a que foram submetidas. As medições inicial e final das amostras realizaram-se com 

um espectrofotómetro (Spectrophotometer CM-2600d, Konica Minolta,Osaka, Japão - Figura 12). 

 

 

 

Figura 12. Spectrophotometer CM-2600d, Konica Minolta, Osaka, Japão 

 

 

NP 05P 1P 3P 



MATERIAL E MÉTODOS 

 

60 
 

2. Estudo laboratorial 

  

O presente estudo laboratorial dividiu-se em três grandes grupos “teste” através do qual 

se pretendia conhecer as alterações colorimétricas de uma resina bis-acrílica, com diferentes 

tipos de tratamento de superfície sob três condições: fadiga térmica (ou termociclagem), imersão 

em soluções alimentares coradas e a fadiga térmica com alternância de imersão em soluções 

alimentares coradas. 

2.1 Termociclagem 

 

Os ensaios de termociclagem foram realizados recorrendo a um equipamento (CTM 2-

Customized Termocycling Machine) produzido no DEM-UM (Departamento de Engenharia 

Mecânica da Universidade do Minho), similar à descrita por Vasquez et al 80. 

Nesta fase do estudo foram utilizadas vinte amostras (n=20), cinco exemplares de cada 

grupo com diferentes tratamentos de superfície (n= 5 NP; n = 5 3P; n= 5 1P; n=5 05P). As 

amostras foram termocicladas durante 20, 100 e 200 ciclos numa solução de saliva artificial 

preparada segundo Fusayama 81 com pH de aproximadamente 5,7 e composição química 

descrita na Tabela 1. Foram realizados ciclos com 20 segundos de imersão para cada 

temperatura (+5ºC e +55ºC) com 10 segundos de intervalo de transferência entre cada um dos 

banhos. No decurso do protocolo para testar esta condição, foram realizadas medições dos 

parâmetros colorimétricos em três momentos: ao fim de 20, 100 e 200 ciclos de termociclagem. 

 

Tabela 1.Composição da saliva artificial Fusayama 81 

 

 
Compostos 

 
Concentração (g/L) 

 

  
NaCl 

 
0.400 

KCl 
 

0.400 
 

CaCl2.2H2O 
 

0.795 
 

Na2S.9H2O 
 

0.005 
 

NaH2PO4.2H2O 
 

0.690 
 

Ureia 
 

1.000 
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2.2  Termociclagem e imersão alternada em corantes alimentares 
 

Para realizar esta parte do estudo laboratorial utilizaram-se sessenta amostras, quinze 

exemplares de cada grupo com diferentes tratamentos de superfície (n= 15 NP; n =15 3P; n=15 

1P; n=15 05P). A distribuição das amostras nas condições a testar, nesta parte do ensaio 

laboratorial, encontram-se explanadas na Figura13. 

 

 

 

As amostras foram submetidas a ciclos de envelhecimento por termociclagem durante 

200 ciclos, contudo nesta parte do estudo a cada 4 ciclos, as mesmas foram mantidas em 

soluções corantes (chá verde, vinho tinto e café com açúcar), durante 20 segundos, antes de 

retornarem aos ciclos de fadiga térmica, em saliva artificial. Mais uma vez, foram realizadas 

Figura 13. Esquema de distribuição amostra para a condição: termociclagem com imersões alternadas em corantes 

alimentares 

n= 60 

(n= 15 NP; n =15 3P; n=15 1P; 

n=15 05P) 

 

n=20 

(n= 5 NP; n =5 3P; n=5 

1P; n=5 05P)  

200 ciclos de  

termociclagem com 

Imersão intercalada em  

Café com açúcar 

 

200 ciclos de  

termociclagem com 

Imersão intercalada em  

Chá Verde 

 

200 ciclos de  

termociclagem com 

Imersão intercalada em 

 Vinho Tinto 

 

n=20 

(n= 5 NP; n =5 3P; n=5 

1P; n=5 05P)  

n=20 

(n= 5 NP; n =5 3P; n=5 

1P; n=5 05P)  
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medições dos parâmetros colorimétricos em três momentos: ao fim de 20, 100 e 200 ciclos de 

termociclagem, alternada com imersões nos três corantes alimentares. 

 Para a imersão das amostras foram utilizadas as seguintes soluções de corantes 

alimentares: Café instantâneo (12 g de pó de café liofilizado Nescafé Gold ® Nestlé, Vevey- 

Suíça, dissolvido em 200 ml água em ponto de ebulição com 8 g de açúcar branco refinado RAR 

® Portugal; Chá verde (infusão de 1 saqueta de Chá Verde Lipton ® Unilever PepsiCo, U.K., em 

200 ml de água fervida por 3 minutos), e Vinho Tinto (Continente ® Portugal).  

 

2.3 Imersão em corantes alimentares 

 

As últimas sessenta amostras foram imersas em soluções alimentares coradas (n= 20 

Chá Verde; n=20 Vinho tinto; n= 20 Café com açúcar) durante um mês. Durante este período de 

imersão, as amostras foram mantidas dentro de recipientes vedados com papel pelicula, num 

local isolado da luz e à temperatura ambiente. As medições das coordenadas L*a*b* foram 

realizadas em 3 momentos, para todos os corantes testados: 24 horas, 8 dias (correspondente 

a 1 semana) e 30 dias (correspondente a 1 mês). 

 

2.4 Espectrofotometria 

 

 Para efetuar as medições no espectrofotómetro, as amostras foram secas com papel 

absorvente, posicionadas sobre um fundo branco (folha de cartolina) e realizaram-se 3 medições 

no centro da amostra. Para garantir continuidade ótica e reduzir a possibilidade de edge-loss75 

foi posicionado, entre as amostras e o fundo, um material adesivo transparente. Todas medições 

foram feitas pelo mesmo operador, num espectrofotómetro de esfera de integração (CM-2600d®, 

Konica Minolta, Japão), configurado em modo de refletância, com geometria d/8, observador 

padrão 10º, comprimento de onda de 360-740 nm (com intervalo de 10 nm), e área de 

iluminação/mensuração em Small Area View – SAV (3 mm). A fonte de iluminação (iluminador) 

para a qual espectrofotómetro estava calibrado era D65 (luz do dia correlacionada com uma 

temperatura de 6500K) 22. 



MATERIAL E MÉTODOS 

 

63 
 

 Os resultados foram extraídos do espectrofotómetro através de um programa informático 

acoplado ao mesmo (Spectramagic™ Konica Minolta, Inc. 2007-2018) 

As diferenças de cor (ΔE00) foram calculadas utilizando-se a fórmula CIEDE2000, de 

acordo com a seguinte equação 79, 82: 

∆E00=[(
∆L'

KLSL
)

2

+(
∆C'

KCSC
)

2

+(
∆H'

KHSH
)

2

+RT (
∆C'

KCSC
) (

∆H'

KHSH
)]

1/2

 

Onde ΔL’, ΔC’ e ΔH’ são diferenças de luminosidade, croma e matiz entre as amostras 

comparadas; RT é uma função de rotação que explica a interação entre croma e matiz na região 

do azul; SL, SC, e SH são funções de ponderação e KL, KC, KH são fatores paramétricos, 

ajustados a 1.76, 79 

Para as diferenças de cor (ΔE00) de todas as condições testadas a análise estatística 

foi realizada com auxílio do programa IBM SPSS Statistics versão 22, IBM ©, New York, USA, 

aplicando o teste paramétrico ANOVA 1, 2 e 3 critérios. As diferenças de luminosidade (ΔL'), 

croma (ΔC’) e matiz (ΔH’) foram analisadas através de ANOVA de medidas repetidas. Foram 

ainda feitas comparações multifatoriais através do teste de Tukey HSD (α=0.05). 
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RESULTADOS 

 

Após a mensuração inicial das amostras sem tratamento de superfície, estabeleceram-

se as médias gerais das coordenadas L*a*b (L: 60,806, a: -0,745, b: 7,608) que foram utilizadas 

como médias de referência para as comparações experimentais. Para o cálculo analítico dos 

resultados foi tido em conta o iluminador D65 (correspondente a luz do dia) e a componente 

especular exclusa (SCE). 

Os resultados encontram-se apresentados consoante a variável testada. 

 

1. Tratamento de superfície com diferentes granulometrias 
 

Os valores das coordenadas L*a*b* obtidos antes e após o tratamento de superfície com 

diferentes granulometrias apresentam-se na Tabela 2: 

 

Tabela 2.Coordenadas L*a*b* dos discos testados, sem tratamento de superfície e após tratamento superfície com 

diferentes granulometrias (3µm; 1µm; 0,5µm). Material: Structur 3, VOCO®, Germany. 

 Sem polimento 3µm 1µm 0,5µm 

Cartucho 1 L* a* b* L a* b* L a* b* L a* b* 

Disco 1 59,96 -0,87 7,82 59,79 -0,77 9,28 60,85 -0,63 9,15 59,17 -0,32 9,10 

Disco 2 59,94 -0,49 7,06 59,47 -0,93 8,88 61,08 -0,57 9,30 61,76 -0,42 9,74 

Disco 3 62,34 -0,75 7,48 57,91 -0,54 8,50 60,99 -0,62 9,15 61,76 -0,41 9,75 

Disco 4 59,87 -0,61 8,61 58,26 -0,46 8,71 60,41 -0,59 8,96 62,31 -0,47 9,40 

Disco 5 60,25 -0,70 7,52 59,20 -0,65 8,88 60,45 -0,61 8,97 62,25 -0,52 9,38 

Média 60,47 -0,68 7,69 58,92 -0,67 8,85 60,75 -0,60 9,10 61,45 -0,42 9,47 

Cartucho 2 L* a* b* L a* b* L a* b* L a* b* 

Disco 1 61,23 -1,06 6,61 61,34 -0,56 9,74 62,03 -0,81 9,39 63,10 -0,73 9,93 

Disco 2 61,12 -0,68 8,98 62,61 -0,80 9,86 60,74 -0,88 9,26 62,29 -0,63 9,73 

Disco 3 60,29 -0,8 6,96 63,14 -0,70 9,86 63,87 -0,65 9,34 62,54 -0,60 9,88 

Disco 4 61,66 -0,75 6,82 62,16 -0,59 9,94 63,57 -0,73 9,20 60,48 -0,69 9,94 

Disco 5 61,38 -0,71 8,18 62,79 -0,58 9,96 62,35 -0,71 9,52 60,49 -0,7 9,98 

Média 61,13 -0,80 7,51 62,40 -0,64 9,87 62,51 -0,75 9,34 61,78 -0,67 9,89 
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Inicialmente foi possível perceber que a luminosidade aumentou nos grupos em que a 

superfície foi polida até 1µm e 0,5µm. No cartucho 1, a luminosidade decresceu quando se 

efetuou o polimento até 3µm, enquanto que no cartucho 2 esta aumentou em todas as condições 

testadas. Também é percetível a alteração na coordenada de cromaticidade a* (verde-vermelho), 

com tendência para o verde, após o polimento.  

 No que diz respeito à coordenada de cromaticidade b* (azul-amarelo), esta aproximou-

se do amarelo em todas as condições relativas ao polimento das amostras, que foram testadas. 

As diferenças de cor (ΔE00), luminosidade (ΔL’), croma (ΔC’), e matiz (ΔH’) foram 

calculadas pelo sistema CIEDE 2000, em que se compararam as médias-padrão com as medidas 

experimentais. A média-padrão foi obtida a partir das coordenadas L*a*b* das amostras não 

tratadas, para ambos os cartuchos utilizados (L*= 60,80; a*=-0,74; b*=7,60) e utilizada em todas 

as condições experimentais como medidas de referência. Para verificar a fidelidade desta média, 

que se considerou como média – padrão (MP), calculou-se a diferença de cor entre os dois 

cartuchos e foram observadas discretas diferenças de cor (ΔE00= 0,42), demonstrando que a 

cor de partida do material é bastante estável e, desta forma, as comparações feitas a partir destes 

valores médios consideram-se confiáveis. Para calcular as diferenças de cor, foi aplicada a 

seguinte equação73: 

∆E00=[(
∆L'

KLSL
)

2

+(
∆C'

KCSC
)

2

+(
∆H'

KHSH
)

2

+RT (
∆C'

KCSC
)(

∆H'

KHSH
)]

1/2

 

Onde ΔL’, ΔC’ e ΔH’ são as diferenças de luminosidade, croma e matiz entre as amostras 

a serem comparadas. RT é uma função de rotação que explica a interação entre as diferenças 

de croma e matiz na região azul. SL, SC, e SH são funções de ponderação, e os fatores 

paramétricos KL, KC, KH são os termos a serem ajustados de acordo com as condições 

experimentais.84 Nesse estudo esses fatores foram definidos em 1. 

As diferenças de cor (ΔE00), luminosidade (ΔL’), croma (ΔC’), e matiz (ΔH’) foram 

calculadas pelo sistema CIEDE 2000 e as médias-gerais encontram-se na Tabela 3.  
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Tabela 3.Média das diferenças de cor (ΔE00), luminosidade (ΔL’), croma (ΔC’) e matiz (ΔH’) das amostras testadas, sem 

polimento e após polimento de superfície com diferentes granulometrias (3µm; 1µm; 0,5µm). Material: Structur 3, 

VOCO®, Germany. 

 

Tratamento De Superfície ΔE00 ΔL’ ΔC’ ΔH’ 

Sem polimento 0,89 0 0,005 0,008 

Polimento 3µm 2,07 -0,13 1,73 -0,33 

Polimento 1 µm 1,53 0,73 1,59 -0,29 

Polimento 0,5µm 1,95 0,81 2,03 -0,52 

 

 

 

Os resultados apontam para diferenças de cor discretas entre as amostras 

confecionados sem polimento, o que pode dever-se a propriedades inerentes à resina bis-acrílica 

que foi utilizada. As maiores diferenças de cor foram observadas no grupo em que foi utilizada a 

pasta de polimento com granulometria de 3µm (2,07ΔE00), provavelmente relacionada com as 

diferenças de croma (1,73ΔC’), cujo valor aparece como sendo o mais discrepante entre os três 

componentes da equação de ΔE00. Apesar do grupo com o polimento de granulometria 3µm ter 

sido o que apresentou maior variação de cor o grupo com tratamento de superfície com 

granulometria 0,5µm mostrou um comportamento similar ao anterior (2,07 e 1,95ΔE00).  

Seguidamente analisaram-se estatisticamente as diferenças de cor (ΔE00) através de 

um teste ANOVA a um critério (tratamento de superfície), com nível de significância de p<0,05 

(Tabela 4).  Deste teste extraiu-se que existem diferenças estatisticamente significativas de cor 

entre os tratamentos de superfície propostos (p<0,001).  Em seguida foi aplicado o Teste de 

comparações múltiplas de Tukey HSD (honestly significant difference) para identificar as 

diferenças e os resultados encontram-se na Tabela 5. 
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Tabela 4. Análise de variância ANOVA- 1 critério para diferenças de cor (ΔE00), segundo os diferentes tratamentos de 

superfície (Sem polimento,3µm; 1µm; 0,5µm). 

 

Fonte da variação das 

diferenças de cor 

Soma dos 

quadrados 

Grau de 

liberdade 

Valor 

quadrático 

médio 

F valor-p 

Tratamentos 8,54 3 2,84 17,89 < 0,001 

Erro 5,72 36 0,15 .. .. 

 

 

Tabela 5.Resultados das comparações múltiplas das diferenças de cor (ΔE00), obtidas com o teste de Tukey HSD 

(p<0,05) para a variável tratamento de superfície. 

 

Tratamento De Superfície Médias  

MP/NP 0,89  

MP/3P 2,07 a 

MP/1P 1,53 b 

MP/0,5P 1,95 a,b 

* Letras iguais significam comportamento estatístico semelhante.  

 

As diferenças de luminosidade (ΔL’), croma (ΔC’) e matiz (ΔC’) foram analisadas 

estatisticamente pelo teste ANOVA para medidas repetidas, com um nível de significância de 

p<0,05 (Tabela 6). As diferenças encontradas foram estatisticamente significativas para ΔC’ e 

ΔH’ (p<0,001).  

 

Tabela 6. Análise de variância das diferenças de luminosidade (ΔL’), croma (ΔC’) e matiz (ΔH’) segundo os diferentes 

tratamentos de superfície (Sem polimento,3µm; 1µm; 0,5µm) 

 

 ΔL’ ΔC’ ΔH’ 

Fator de variação gl SQ QM F p SQ QM F p SQ QM F p 

Tratamento  3 7,16 2,38 1,31 0,28 24,84 8,28 31,70 0,001 1,45 0,48 11,46 0,001 

Erro 36 65,27 1,81   9,40 0,26   1,51 0,04   

Total 39 72,44    34,25    2,96    

 

gl: graus de liberdade; SQ: soma dos quadrados; QM: Valor quadrático médio 
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 O teste de comparações múltiplas de Tukey HSD foi aplicado para identificar as 

diferenças entre os tratamentos realizados. Os resultados são apresentados na Tabela 7, 

mostrando que, todos os grupos que sofreram polimento apresentaram alteração de cor, no que 

diz respeito ao componente croma (ΔC’), em relação ao grupo não polido; e ainda que os grupos 

polidos com partículas de granulometria 3µm e 1µm mostraram comportamentos similares em 

relação ao matiz (ΔH) e não apresentaram alterações com significado estatístico no que diz 

respeito ao valor (ΔL’). 

 

 

Tabela 7. Resultados das comparações múltiplas das diferenças de luminosidade (ΔL’), croma (ΔC’) e matiz (ΔH’) obtidas 

com o teste de Tukey HSD (p<0,05) para a variável tratamento de superfície. 

 

 Tratamentos Médias  

C’ MP/NP 0,005  

 MP/3P 1,59 a 

 MP/1P 1,73 a 

 MP/0,5P 2,02 a 

H’ MP/NP 0,08  

 MP/3P - 0,29 a 

 MP/1P -0,33 a 

 MP/0,5P -0,52 b 

* Letras iguais significam comportamento estatístico semelhante.  

 

2. Tratamento de superfície com diferentes granulometrias e 
tempo de termociclagem 

 

As amostras confecionadas a partir do cartucho 1 foram submetidas à termociclagem, 

em saliva artificial, e realizaram-se medições de coordenadas de cor em três momentos 

diferentes: 20, 100 e 200 ciclos. Os valores das coordenadas L*a*b* obtidos antes e após o 

tratamento de superfície com diferentes granulometrias e tempos de termociclagem estão 

apresentados na Tabela 8: 
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Tabela 8. Coordenadas L*a*b* das amostras testadas, sem polimentos e com tratamento de superfície com diferentes 

granulometrias (3µm; 1µm; 0,5µm) e tempos de termociclagem (20, 100 e 200 ciclos). Material: Structur 3, VOCO®, 

Germany. 

 

 Sem polimento 3µm 1µm 0,5µm 

Sem termo L* a* b* L a* b* L a* b* L a* b* 

Disco 1 59,96 -0,87 7,82 59,79 -0,77 9,28 60,85 -0,63 9,15 59,17 -0,32 9,10 

Disco 2 59,94 -0,49 7,06 59,47 -0,93 8,88 61,08 -0,57 9,30 61,76 -0,42 9,74 

Disco 3 62,34 -0,75 7,48 57,91 -0,54 8,50 60,99 -0,62 9,15 61,76 -0,41 9,75 

Disco 4 59,87 -0,61 8,61 58,26 -0,46 8,71 60,41 -0,59 8,96 62,31 -0,47 9,40 

Disco 5 60,25 -0,70 7,52 59,20 -0,65 8,88 60,45 -0,61 8,97 62,25 -0,52 9,38 

Média 60,47 -0,68 7,69 58,92 -0,67 8,85 60,75 -0,60 9,10 61,45 -0,42 9,47 

20 ciclos L* a* b* L a* b* L a* b* L a* b* 

Disco 1 61,93 -0,80 8,18 61,91 -0,69 8,94 60,98 -0,60 9,06 58,32 -0,58 8,99 

Disco 2 60,43 -0,78 8,61 60,74 -0,71 8,79 62,40 -0,49 9,38 62,73 -0,74 8,86 

Disco 3 58,64 -0,59 8,49 62,85 -0,46 9,35 61,97 -0,37 9,34 62,57 -0,85 8,78 

Disco 4 61,88 -0,71 9,21 61,71 -0,51 9,34 62,22 -0,32 9,45 59,68 -0,52 8,82 

Disco 5 60,50 -0,62 8,51 61,76 -0,43 9,50 61,27 -0,42 9,32 56,90 -0,33 8,86 

Média 60,68 -0,70 8,60 61,79 -0,56 9,18 61,77 -0,44 9,31 60,04 -0,60 8,86 

100 ciclos L* a* b* L a* b* L a* b* L a* b* 

Disco 1 61,95 -0,41 8,61 62,37 -0,37 9,45 60,25 -0,57 8,93 62,28 -0,52 9,42 

Disco 2 61,80 -0,32 10,14 61,49 -0,74 8,70 60,72 -0,36 9,27 62,56 -0,66 8,87 

Disco 3 63,74 -0,44 8,96 62,75 -0,53 9,46 63,61 -0,41 9,45 61,40 -0,56 9,05 

Disco 4 62,81 -0,49 7,94 63,37 -0,46 9,40 59,77 -0,27 9,13 61,47 -0,51 9,22 

Disco 5 60,33 -0,44 8,74 62,65 -0,76 8,75 62,77 -0,47 9,55 62,39 -0,43 9,05 

Média 62,13 -0,42 8,82 62,53 -0,57 9,15 61,42 -0,41 9,26 62,02 -0,54 9,12 

200 ciclos L* a* b* L a* b* L a* b* L a* b* 

Disco 1 58,16 0,54 8,40 61,57 -0,39 9,42 58,69 -0,38 9,16 62,85 -0,29 9,08 

Disco 2 60,08 0,94 10,05 60,43 -0,28 9,63 61,83 -0,39 9,24 63,92 -0,42 9,66 

Disco 3 61,07 0,83 9,77 61,75 -0,38 9,20 63,08 -0,51 9,19 61,87 -0,62 9,03 

Disco 4 60,75 1,42 11,12 60,95 -0,44 9,47 61,49 -0,44 9,73 60,93 -0,48 8,93 

Disco 5 60,51 0,82 9,75 60,27 -0,42 9,52 60,79 -0,26 9,44 60,05 -0,24 9,42 

Média 60,11 0,91 9,82 60,99 -0,38 9,45 61,17 -0,39 9,35 61,92 -0,41 9,37 
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Em todas as condições testadas a componente luminosidade (L’) aumentou. Contudo, 

nem sempre de forma progressiva. As amostras não polidas tornaram-se mais amareladas com 

o envelhecimento, comportamento que se observa na Tabela 8 em que se verifica um aumento 

dos valores de b* à medida a que vão aumentando o número de ciclos de termociclagem, e que 

não é tão evidenciado nas amostras polidas.  

As diferenças de cor (ΔE00), luminosidade (ΔL’), croma (ΔC’), e matiz (ΔH’) foram 

calculadas através da fórmula anteriormente descrita e estão apresentadas na Tabela 9. 

 

Tabela 9. Diferenças de cor (ΔE00), luminosidade (ΔL’), croma (ΔC’) e matiz (ΔH’) das amostras testadas, sem polimento 

e com tratamento de superfície com diferentes granulometrias (3µm; 1µm; 0,5µm) e tempos de termociclagem (20, 100 

e 200 ciclos). Material: Structur 3, VOCO®, Germany 

 

 Sem polimento Polimento 3µm Polimento 1µm Polimento 0,5µm 

 ΔE00 ΔL’ ΔC’ ΔH’ ΔE00 ΔL’ ΔC’ ΔH’ ΔE00 ΔL’ ΔC’ ΔH’ ΔE00 ΔL’ ΔC’ ΔH’ 

Sem termo 0,92 -0,33 0,08 -0,09 1,96 -1,87 1,22 -0,26 1,14 -0,04 1,46 -0,38 1,85 0,64 1,81 -0,65 

20 ciclos 1,22 -0,12 0,98 -0,19 1,53 0,99 1,53 -0,45 1,60 0,96 1,64 -0,62 2,22 -0,76 1,22 -0,35 

100 ciclos 1,79 1,32 1,21 -0,60 1,90 1,72 1,51 -0,43 1,82 0,62 1,62 -0,65 1,60 1,21 1,47 -0,47 

200 ciclos 3,02 -0,68 2,23 -2,43 1,54 0,19 1,78 -0,72 1,86 0,37 1,68 -0,69 1,93 1,12 1,70 -0,67 

 

 

Os resultados apontam para diferenças de cor crescentes para as amostras à medida 

que o tempo de termociclagem aumenta, especialmente no grupo de amostras em que não foi 

realizado polimento de superfície, que apresenta o maior valor de alteração de cor (3,02 ΔE00). 

Para todas as condições de polimento, as diferenças encontradas são equilibradas, sendo que 

a maior diferença encontrada foi para a resina polida com 0,5µm e submetida a 20 ciclos de 

envelhecimento térmico (2,22 ΔE00). 

Ao analisaram-se as diferenças de cor (ΔE00) através do teste ANOVA para dois critérios 

(tratamento de superfície e tempos de envelhecimento), com nível de significância de p<0,05 

(Tabela 10), foram encontradas diferenças estatisticamente significativas, no que se refere aos 

tempos de envelhecimento por termociclagem (p=0,003), o que não aconteceu quanto ao 

tratamento de superfície empregue (p=0,37). Apesar disso quando analisada a interação do 
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tratamento de superfície com o envelhecimento, os resultados apresentam-se estatisticamente 

significativos (p< 0,001). O teste de comparações múltiplas de Tukey HSD foi aplicado para 

identificar as diferenças e os resultados do mesmo podem ser encontrados na Tabela 11. 

Tabela 10. Análise de variância das diferenças de cor (ΔE00), segundo os diferentes tratamentos de superfície (Sem 

polimento,3µm; 1µm; 0,5µm) e tempos de termociclagem (20, 100 e 200 ciclos). 

 

Fonte da variação das 

diferenças de cor 

Soma dos 

quadrados 

Grau de 

liberdade 

Valor 

quadrático 

médio 

F valor-p 

Tratamentos 0,84 3 0,28 1,05 0,37 

Termociclagem 4,10 3 1,36 5,13 0,003 

Interações 12,16 9 1,35 5,06 < 0,001 

Erro 17,06 64 0,26 .. .. 

 

 

Tabela 11. Resultados das comparações múltiplas das diferenças de cor (ΔE00), obtidas com o teste de Tukey HSD 

(p<0,05) para a variável tratamento de superfície e tempo de envelhecimento. 

 Médias  

MP/NP – ST 0,92 a 

MP/3P – ST 1,22 a,b 

MP/1P – ST 1,79 b,c 

MP/0,5P – ST  3,02  

MP/NP – 20 1,96 c 

MP/3P – 20 1,53 a,b,c 

MP/1P – 20 1,90 c 

MP/0,5P – 20 1,54 a,b,c 

MP/NP – 100 1,14 b 

MP/3P – 100 1,60 b,c 

MP/1P – 100 1,82 b,c 

MP/0,5P - 100 1,86 b,c 

MP/NP – 200 1,85 b,c 

MP/3P – 200 2,22 c 

MP/1P – 200 1,60 b,c 

MP/0,5P - 200 1,93 c 

* Letras iguais significam comportamento estatístico semelhante.  
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As diferenças de luminosidade (ΔL’), croma (ΔC’) e matiz (ΔC’) foram analisadas 

estatisticamente através do teste paramétrico ANOVA para medidas repetidas, com nível de 

significância de p<0,05 (Tabela 12). 

 

Tabela 12. Análise de variância das diferenças de luminosidade (ΔL’), croma (ΔC’) e matiz (ΔH’) segundo os diferentes 

tratamentos de superfície (Sem polimento,3µm; 1µm; 0,5µm) e tempos de termociclagem (20, 100 e 200 ciclos). 

 

 ΔL’ ΔC’ ΔH’ 

Fator de variação gl SQ QM F p SQ QM F p SQ QM F p 

Tratamento 3 3,19 1,06 0,68 0,56 2,85 0,95 5,23 0,002 1,51 0,50 12,18 <0,001 

Termociclagem 3 26,84 8,94 5,76 0,001 5,25 1,75 9,64 <0,001 7,67 2,55 61,59 <0,001 

Interações 9 36,37 4,04 2,60 0,012 8,38 0,93 5,13 <0,001 11,40 1,26 30,51 <0,001 

Erro 64 99,39 1,55 .. .. 11,62 0,18 .. .. 2,65 0,04 .. .. 

Total 79 165,8 .. .. .. 28,12 .. .. .. 23,26 .. .. .. 

 

gl: graus de liberdade; SQ: soma dos quadrados; QM: Valor quadrático médio 

 

 

No que se refere ao envelhecimento por termociclagem foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas para os três componentes: luminosidade, croma e matiz. 

Contudo quanto ao que se refere ao tratamento de superfície empregue, verificou-se que 

não existem diferenças estatisticamente significativas na componente luminosidade (ΔL’) 

(p=0,56), esta foi apenas afetada pelo envelhecimento por termociclagem. Interações entre estas 

duas variáveis também se mostraram estatisticamente significativas por interação de ambas as 

condições testadas. O teste de comparações múltiplas de Tukey HSD foi aplicado para identificar 

as diferenças entre os tratamentos e tempos de envelhecimento. Os resultados estão 

apresentados na Tabela 13, embora a partir dos resultados obtidos não seja possível estabelecer 

uma tendência de qual componente da cor é mais afetada por cada um dos parâmetros 

estudados. 
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Tabela 13. Resultados das comparações múltiplas das diferenças de luminosidade (ΔL’), croma (ΔC’) e matiz (ΔH’) 

obtidas com o teste de Tukey HSD (p<0,05) para as variáveis: tratamento de superfície e envelhecimento. 

 

 Médias L’  Médias C’  Médias H’  

MP/NP – ST -0,33 a,c 0,83  -0,97 g,h 

MP/3P – ST -0,12 a,b 0,98 e -0,19 g,h 

MP/1P – ST 1,32 b 1,21 d,e -0,60 i 

MP/0,5P – ST  -0,68 a 2,23 d,f -2,44  

MP/NP – 20 -1,87 a,c 1,22 d,e -2,26 g,h 

MP/3P – 20 0,99 a,b 1,53 d -0,45 i 

MP/1P – 20 1,72 b 1,51 d,e -0,43 i,h 

MP/0,5P – 20 0,19 a,b 1,78 d,f -0,72 i 

MP/NP – 100 -0,47 a,b 1,46 d,e -0,38 i,h 

MP/3P – 100 0,96 a,b 1,65 d -0,62 i 

MP/1P – 100 0,62 a,b 1,62 d -0,65 i 

MP/0,5P - 100 0,37 a,b 1,68 d -0,69 i 

MP/NP – 200 0,64 a,b 1,81 d,f -0,65 i 

MP/3P – 200 -0,76 a,c 1,22 d,e -0,35 i,h 

MP/1P – 200 1,21 a,b 1,47 d,e -0,47 i 

MP/0,5P - 200 1,12 a,b 1,70 d,f -0,67 i 

* Letras iguais significam comportamento estatístico semelhante.  

 

 

3. Tratamento de superfície com diferentes granulometrias, 
tempo de termociclagem em saliva artificial e banhos 
intercalados em corantes alimentares 

 

As amostras confecionadas a partir do cartucho 2, com diferentes tratamentos de 

superfície, foram submetidas a diferentes tempos de termociclagem em saliva artificial e banhos 

intercalados em soluções corantes alimentares (chá verde, vinho tinto e café com açúcar). Os 

valores das coordenadas L*a*b* foram medidos em 3 momentos: ao fim de 20, 100 e 200 ciclos. 

Os dados colhidos nesta etapa do protocolo laboratorial apresentam-se nas Tabelas 14, 15 e 16: 
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Tabela 14. Coordenadas L*a*b* das amostras testadas, sem polimento e após tratamento superficial com diferentes 

granulometrias (3µm; 1µm; 0,5µm), tempos de termociclagem (20, 100 e 200 ciclos) e banhos intercalados em corante 

chá verde. Material: Structur 3, VOCO®, Germany 

 

Chá verde Sem polimento 3µm 1µm 0,5µm 

Sem termo L* a* b* L a* b* L a* b* L a* b* 

Disco 1 59,87 -0,89 7,86 59,69 -0,79 9,27 60,93 -0,64 9,14 59,19 -0,28 9,12 

Disco 2 59,88 -0,48 7,07 59,76 -0,93 8,89 61,10 -0,55 9,29 61,75 -0,39 9,75 

Disco 3 61,77 -0,70 7,58 57,86 -0,57 8,44 60,94 -0,64 9,14 61,74 -0,39 9,73 

Disco 4 59,82 -0,63 8,62 58,25 -0,43 8,69 60,35 -0,58 8,95 62,29 -0,48 9,40 

Disco 5 60,19 -0,68 7,51 59,14 -0,66 8,88 60,45 -0,61 8,99 62,25 -0,52 9,42 

Média 60,30 -0,67 7,72 58,94 -0,67 8,83 60,75 -0,60 9,10 61,44 -0,41 9,48 

20 ciclos L* a* b* L a* b* L a* b* L a* b* 

Disco 1 62,16 -0,66 9,44 63,50 -0,54 9,31 62,73 -0,71 8,96 63,58 -0,43 9,43 

Disco 2 61,02 -0,46 9,36 62,55 -0,61 9,24 63,87 -0,54 9,24 63,61 -0,47 9,47 

Disco 3 62,49 -0,61 9,32 63,66 -0,53 9,49 62,59 -0,53 8,99 62,77 -0,71 9,48 

Disco 4 64,99 -0,69 4,55 62,36 -0,64 8,89 61,12 -0,41 9,17 63,00 -0,38 9,38 

Disco 5 62,98 -0,54 9,40 63,31 -0,59 9,13 59,96 -0,48 9,31 62,87 -0,60 9,18 

Média 62,72 -0,59 8,41 63,07 -0,58 9,21 62,05 -0,53 9,13 63,16 -0,52 9,38 

100 ciclos L* a* b* L a* b* L a* b* L a* b* 

Disco 1 60,32 -0,38 9,53 66,38 -0,35 10,13 64,68 -0,48 9,74 59,94 -0,14 9,46 

Disco 2 64,70 -0,28 9,83 62,00 -0,43 9,72 64,72 -0,49 9,72 63,13 -0,33 9,67 

Disco 3 64,70 -0,27 9,82 63,01 -0,51 9,34 63,69 -0,37 9,63 62,93 -0,29 9,80 

Disco 4 60,56 -0,24 9,86 63,41 -0,29 9,57 64,19 -0,38 9,74 64,12 -0,33 9,67 

Disco 5 61,70 -0,11 9,88 61,53 -0,44 9,52 61,00 -0,11 9,76 62,06 -0,51 9,25 

Média 62,40 -0,25 9,78 63,27 -0,40 9,65 63,65 -0,36 9,72 62,43 -0,32 9,57 

200 ciclos L* a* b* L a* b* L a* b* L a* b* 

Disco 1 61,57 -0,21 9,71 62,90 -0,37 9,22 63,14 -0,32 10,05 62,43 -0,21 10,11 

Disco 2 61,81 0,06 10,79 62,91 -0,39 9,24 63,20 -0,16 10,01 62,46 -0,21 10,01 

Disco 3 63,27 -0,08 10,72 64,01 -0,21 10,11 64,22 -0,37 9,85 63,44 -0,07 10,06 

Disco 4 63,28 -0,03 10,70 63,11 -0,10 10,10 63,09 -0,15 10,07 62,95 -0,14 10,11 

Disco 5 63,30 -0,06 10,73 62,17 -0,33 10,16 64,33 -0,27 9,88 64,26 -0,09 10,02 

Média 62,65 -0,06 10,53 63,02 -0,28 9,77 63,59 -0,25 9,97 63,11 -0,14 10,06 
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Tabela 15 . Coordenadas L*a*b* das amostras testadas, sem polimento e após tratamento superficial com diferentes 

granulometrias (3µm; 1µm; 0,5µm), tempos de termociclagem (20, 100 e 200 ciclos) e banhos intercalados em corante 

vinho tinto. Material: Structur 3, VOCO®, Germany 

 

Vinho tinto Sem polimento 3µm 1µm 0,5µm 

Sem termo L* a* b* L a* b* L a* b* L a* b* 

Disco 1 59,98 -0,82 7,77 59,83 -0,77 9,30 60,60 -0,63 9,14 59,17 -0,35 9,07 

Disco 2 59,97 -0,48 7,02 58,82 -0,98 8,95 61,40 -0,59 9,29 61,75 -0,40 9,74 

Disco 3 62,62 -0,75 7,41 57,95 -0,58 8,58 61,00 -0,60 9,15 61,78 -0,43 9,77 

Disco 4 59,87 -0,65 8,62 58,27 -0,48 8,74 60,42 -0,62 8,99 62,32 -0,48 9,43 

Disco 5 60,29 -0,72 7,52 59,22 -0,64 8,86 60,45 -0,63 8,94 62,26 -0,51 9,37 

Média 60,54 -0,68 7,66 58,81 -0,69 8,86 60,77 -0,61 9,10 61,45 -0,43 9,47 

20 ciclos L* a* b* L a* b* L a* b* L a* b* 

Disco 1 60,22 0,16 7,99 61,60 -0,43 10,18 61,43 -0,55 9,43 63,02 -0,78 9,63 

Disco 2 59,33 -0,37 10,33 63,38 -0,67 10,07 60,31 -0,57 9,46 62,24 -0,50 9,58 

Disco 3 59,34 0,73 7,79 62,76 -0,83 9,46 62,00 -0,55 9,75 62,65 -0,64 9,75 

Disco 4 59,94 -0,12 9,40 62,65 -0,60 9,90 62,14 -0,80 9,18 62,00 -0,51 9,46 

Disco 5 59,84 0,11 7,84 62,10 -0,61 9,65 62,32 -0,57 9,56 62,05 -0,49 9,46 

Média 59,73 0,10 8,67 62,49 -0,62 9,85 61,64 -0,60 9,47 62,39 -0,58 9,57 

100 ciclos L* a* b* L a* b* L a* b* L a* b* 

Disco 1 60,92 -0,84 11,58 63,16 -0,34 10,72 60,66 -0,69 9,97 61,92 -0,50 9,80 

Disco 2 60,06 0,29 10,85 62,58 -0,49 10,53 61,25 -0,48 10,65 59,31 -0,48 10,80 

Disco 3 59,63 0,15 8,62 61,93 -0,54 10,76 61,38 -0,29 10,75 61,98 -0,62 9,92 

Disco 4 59,56 0,26 9,39 60,72 -0,24 9,85 61,50 -0,54 10,37 61,69 -0,39 9,79 

Disco 5 60,06 -0,24 8,39 60,55 -0,49 10,03 61,86 -0,64 10,10 60,74 -0,44 10,19 

Média 60,04 -0,07 9,76 61,78 -0,42 10,37 61,33 -0,52 10,36 61,12 -0,48 10,10 

200 ciclos L* a* b* L a* b* L a* b* L a* b* 

Disco 1 59,34 -0,10 12,39 62,28 -0,54 10,48 61,88 -0,69 10,25 61,70 -0,38 10,81 

Disco 2 60,78 -0,22 11,52 63,79 -0,43 11,47 61,14 -0,57 10,76 61,69 -0,37 10,79 

Disco 3 58,85 -0,34 13,50 62,10 -0,62 10,70 61,20 -0,58 10,80 61,00 -0,65 11,87 

Disco 4 59,43 -0,51 11,85 61,84 -0,38 11,52 62,77 -0,36 10,99 61,52 -0,32 10,68 

Disco 5 59,30 -0,07 11,85 62,65 -0,18 11,28 62,99 -0,43 11,10 60,18 -0,75 11,28 

Média 59,54 -0,24 12,22 62,53 -0,43 11,09 61,99 -0,52 10,78 61,21 -0,49 11,08 
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Tabela 16. Coordenadas L*a*b* das amostras testadas, sem polimento e com tratamento de superfície com diferentes 

granulometrias (3µm; 1µm; 0,5µm), tempos de termociclagem (20, 100 e 200 ciclos) e banhos intercalados em corante 

café com açúcar. Material: Structur 3, VOCO®, Germany 

 

Café Sem polimento 3µm 1µm 0,5µm 

Sem termo L* a* b* L a* b* L a* b* L a* b* 

Disco 1 60,04 -0,90 7,84 59,86 -0,75 9,27 61,04 -0,63 9,18 59,17 -0,34 9,13 

Disco 2 59,97 -0,53 7,11 59,84 -0,90 8,81 61,11 -0,57 9,34 61,78 -0,47 9,75 

Disco 3 62,63 -0,80 7,46 57,94 -0,48 8,50 61,05 -0,63 9,18 61,77 -0,42 9,77 

Disco 4 59,92 -0,57 8,61 58,28 -0,49 8,72 60,46 -0,58 8,94 62,32 -0,46 9,39 

Disco 5 60,27 -0,71 7,53 59,25 -0,67 8,91 60,45 -0,61 9,00 62,26 -0,54 9,36 

Média 60,56 -0,70 7,71 59,03 -0,65 8,84 60,82 -0,60 9,12 61,46 -0,44 9,48 

20 ciclos L* a* b* L a* b* L a* b* L a* b* 

Disco 1 59,80 -0,57 10,26 58,75 -0,50 9,48 61,63 -0,44 9,49 63,28 -0,53 8,64 

Disco 2 61,28 -0,56 9,55 58,76 -0,53 9,49 60,36 -0,52 9,40 63,10 -0,50 10,07 

Disco 3 59,82 -0,56 9,66 61,13 -0,60 9,30 62,19 -0,51 9,90 62,20 -0,55 9,53 

Disco 4 60,17 -0,62 9,64 60,86 -0,50 9,29 59,64 -0,63 9,28 61,65 -0,47 9,86 

Disco 5 59,97 -0,38 9,09 60,56 -0,62 9,00 60,61 -0,55 9,22 62,38 -0,44 9,70 

Média 60,21 -0,54 9,64 60,01 -0,55 9,31 60,88 -0,53 9,46 62,52 -0,50 9,56 

100 ciclos L* a* b* L a* b* L a* b* L a* b* 

Disco 1 59,47 0,27 13,95 60,85 -0,43 10,81 61,06 -0,19 10,77 60,33 -0,81 10,45 

Disco 2 59,34 -0,04 13,38 60,36 -0,59 9,93 61,08 -0,20 10,81 62,85 -0,45 10,66 

Disco 3 58,89 -0,10 13,24 60,80 -0,56 9,94 63,09 -0,11 11,54 62,86 -0,47 10,67 

Disco 4 60,26 -0,07 13,22 60,39 -0,64 9,96 57,99 -0,24 9,68 60,72 -0,36 10,99 

Disco 5 60,47 -0,48 11,75 61,60 -0,46 9,85 59,90 -0,48 11,31 59,99 -0,24 11,29 

Média 59,69 -0,08 13,11 60,80 -0,53 10,10 60,62 -0,24 10,82 61,35 -0,46 10,81 

200 ciclos L* a* b* L a* b* L a* b* L a* b* 

Disco 1 60,30 -0,07 13,86 61,88 -0,60 10,02 61,51 -0,56 10,62 62,27 -0,52 10,50 

Disco 2 58,84 0,10 14,37 61,61 -0,65 11,72 60,67 -0,47 11,15 61,38 -0,48 10,94 

Disco 3 58,51 -0,02 14,17 62,58 -0,74 11,03 61,65 -0,48 9,83 61,36 -0,54 10,51 

Disco 4 59,85 0,11 13,49 61,87 -0,60 11,30 60,78 -0,58 10,26 62,59 -0,57 11,77 

Disco 5 59,57 0,06 13,99 62,30 -0,60 10,80 61,79 -0,12 10,03 59,51 -0,47 11,78 

Média 59,41 0,03 13,97 62,05 -0,64 10,97 61,28 -0,44 10,38 61,42 -0,52 11,10 
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As diferenças de cor (ΔE00), luminosidade (ΔL’), croma (ΔC’), e matiz (ΔH’) foram 

calculadas pelo sistema CIEDE2000 da forma anteriormente descrita e apresentam-se na Tabela 

17. 

 

Tabela 17.Diferenças de cor (ΔE00), luminosidade (ΔL’), croma (ΔC’) e matiz (ΔH’) das amostras testadas sem polimento 

e após tratamento de superfície com diferentes granulometrias (3µm; 1µm; 0,5µm), tempos de termociclagem (20, 100 e 

200 ciclos) e banhos intercalados (chá verde, vinho tinto e café com açúcar). Material: Structur 3, VOCO®, Germany. 

 

 Sem polimento  3µm 1µm P 0,5µm 

Chá verde ΔE00 ΔL’ ΔC’ ΔH’ ΔE00 ΔL’ ΔC’ ΔH’ ΔE00 ΔL’ ΔC’ ΔH’ ΔE00 ΔL’ ΔC’ ΔH’ 

Sem termo 0,87 -0,50 0,10 -0,11 1,95 -1,86 1,20 -0,26 1,14 -0,05 1,45 -0,38 1,85 0,63 1,81 -0,68 

20 ciclos 2,23 1,92 1,77 -0,43 2,29 2,27 1,56 -0,42 1,89 1,25 1,48 -0,48 2,43 2,36 1,73 -0,52 

100 ciclos 2,57 1,59 2,10 -0,91 2,71 2,46 1,98 -0,70 3,07 2,85 2,05 -0,76 2,35 1,63 1,89 -0,81 

200 ciclos 2,83 1,84 2,84 -1,21 2,58 2,21 2,09 -0,87 3,03 2,79 2,29 -0,93 2,81 2,30 2,38 -1,07 

Vinho tinto ΔE00 ΔL’ ΔC’ ΔH’ ΔE00 ΔL’ ΔC’ ΔH’ ΔE00 ΔL’ ΔC’ ΔH’ ΔE00 ΔL’ ΔC’ ΔH’ 

Sem termo 0,04 -0,26 0,04 -0,09 1,25 -1,98 1,25 -0,24 1,45 -0,10 1,45 -0,37 1,80 0,64 1,80 -0,65 

20 ciclos 0,94 -1,07 0,94 -1,34 2,21 1,69 2,21 -0,43 1,83 0,83 1,83 -0,41 1,93 1,58 1,93 -0,46 

100 ciclos 2,10 -0,75 2,10 -1,16 2,71 0,98 2,71 -0,75 2,71 0,52 2,17 -0,61 2,44 0,32 2,44 -0,63 

200 ciclos 4,49 -1,26 4,49 -1,09 3,42 1,72 3,42 -0,79 3,12 1,19 3,12 -0,65 3,42 0,41 3,42 -0,72 

Café ΔE00 ΔL’ ΔC’ ΔH’ ΔE00 ΔL’ ΔC’ ΔH’ ΔE00 ΔL’ ΔC’ ΔH’ ΔE00 ΔL’ ΔC’ ΔH’ 

Sem termo 0,94 -0,24 0,09 -0,07 1,88 -1,77 1,21 -0,28 1,16 0,01 1,48 -0,39 1,85 0,65 1,81 -0,63 

20 ciclos 1,67 -0,59 1,98 -0,53 1,64 -0,79 1,66 -0,47 1,58 0,08 1,80 -0,52 2,23 1,71 2,14 -0,59 

100 ciclos 4,03 -1,11 5,42 -1,33 1,86 0 2,44 -0,57 2,82 -0,17 3,14 -1,00 2,60 0,54 3,15 -0,72 

200 ciclos 4,64 -1,38 6,29 -1,52 2,63 1,24 3,32 -0,53 2,13 0,47 2,71 -0,72 2,70 0,61 3,44 -0,68 

 

Os resultados observados mostram que em todos os casos a diferença, ou alteração de 

cor (ΔE00) das amostras testadas é mais exuberante quando há uma combinação de 

envelhecimento por termociclagem com a imersão intercalada nas soluções alimentares. 

Os resultados mostram ainda que, as maiores diferenças de cor foram encontradas 

quando se utilizou o café, e a segunda maior diferença quando foi utilizado o vinho tinto. 
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Independentemente do número de ciclos de fadiga térmica a que as amostras foram sujeitas, os 

grupos que receberam polimento apresentaram menores alterações de cor.  

As diferenças de cor (ΔE00) foram analisadas estatisticamente através do teste ANOVA 

a três critérios (tratamento de superfície, tempos de envelhecimento e corantes alimentares), 

com um nível de significância de p<0,05 (Tabela 18).  

Tabela 18. Análise de variância das diferenças de cor (ΔE00), segundo os tratamentos de superfície com diferentes 

granulometrias (3µm; 1µm; 0,5µm), tempos de envelhecimento térmico (20, 100 e 200 ciclos) e corantes empregados 

(chá verde, vinho tinto e café com açúcar). 

 

Fonte da variação das diferenças de cor 
Soma dos 

quadrados 

Graus de 

liberdade 

Valor 

quadrático 

médio 

F valor-p 

Tratamentos 72,47 3 28,15 92,19 < 0,001 

Termociclagem 3,60 3 1,20 4,58 0,004 

Corantes 1,35 2 0,67 2,57 0,078 

Tratamento x Termociclagem 25,18 9 2,79 10,67 < 0,001 

Tratamento x corantes 6,01 6 1,00 3,82 0,001 

Termociclagem x corantes 9,97 6 1,66 6,34 < 0,001 

Tratamento x Termociclagem x Corantes 11,53 18 0,64 2,44 0,001 

Erro 50,30 192 0,26 .. .. 

 

 

 

De acordo com os resultados, o tratamento de superfície utilizado e o envelhecimento 

por termociclagem apresentam alterações de cor estatisticamente significativas das amostras 

testadas (p< 0,001 e p=0,004). Embora o uso de corantes não apareça como uma condição 

estatisticamente significativa para alteração de cor quando por si só (p=0,078). Contudo a sua 

associação com as duas outras variáveis testadas evidencia significância estatística (p=0,001 e 

p< 0,001). O teste de comparações múltiplas de Tukey HSD foi aplicado para os 2 cartuchos 

testados. Os resultados podem encontrar-se na Tabela 19. 
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Tabela 19. Resultados das comparações múltiplas das diferenças de cor (ΔE00), obtidas com o teste de Tukey HSD 

(p<0,05) para as variáveis: tratamento de superfície, tempo de termociclagem e corante utilizado. 

 

 Chá verde  Vinho Tinto  Café  

MP/NP – ST 0,87 a 0,96 a 0,94 a 

MP/3P – ST 1,95 a 2,05 a 1,88 a 

MP/1P – ST 1,14 a 1,14 a 1,16 a 

MP/0,5P – ST  1,85 a 1,85 a 1,85 a 

MP/NP – 20 2,23 a 1,86 a 1,67 a 

MP/3P – 20 2,29 a 2,23 a 1,64 a 

MP/1P – 20 1,89 a 1,67 a 1,58 a 

MP/0,5P – 20 2,43 a 2,01 a 2,23 a 

MP/NP – 100 2,57 a 2,14 a 4,04 b,c 

MP/3P – 100 2,71 a 2,34 a 1,86 a 

MP/1P – 100 3,07 a,b 2,09 a 2,82 a,b 

MP/0,5P - 100 2,35 a 2,05 a 2,60 a 

MP/NP – 200 2,83 a,b 2,48 b,c 4,64 b,c 

MP/3P – 200 2,58 a 2,95 a,b 2,64 a 

MP/1P – 200 3,03 a,b 2,56 a 2,13 a 

MP/0,5P - 200 2,81 a,b 2,58 a 2,70 a 

* Letras iguais significam comportamento estatístico semelhante.  

 

As diferenças de luminosidade (ΔL’), croma (ΔC’) e matiz (ΔH’) foram analisadas pelo 

teste ANOVA para medidas repetidas, para um nível de significância de p<0,05 (Tabela 20), do 

qual se retirou que apesar de haver alterações com significado estatístico para luminosidade 

(ΔL’) e para o croma, o matiz não apresenta alterações com significado estatístico (p = 0,926), 

quando as amostras são apenas imersas nas soluções coradas. 
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Tabela 20. Análise de variância das diferenças de luminosidade (ΔL’), croma (ΔC’) e matiz (ΔH’) segundo os tratamentos 

os diferentes tratamentos de superfície, tempo de envelhecimento e corantes utilizados. 

 

 ΔL’ ΔC’ ΔH’ 

Fator de 

variação 

gl SQ QM F P SQ QM F P SQ QM F P 

Tratamento 3 78,69 26,23 25,33 <0,001 167,65 55,88 265,26 <0,001 11,71 3,90 95,80 <0,001 

Termociclagem 3 53,01 17,67 17,07 <0,001 3,25 1,08 5,14 0,0019 2,77 0,92 22,69 <0,001 

Corantes 2 103,81 51,90 50,14 <0,001 27,94 13,97 66,32 <0,001 0,006 0,003 0,07 0,926 

Trat x Termo 9 73,79 8,19 7,92 <0,001 60,13 6,68 31,71 <0,001 5,56 0,618 15,17 <0,001 

Trat x Corantes 6 41,58 6,93 6,69 <0,001 23,71 3,95 18,76 <0,001 1,06 0,17 4,36 <0,001 

Term x Corantes 6 16,99 2,83 2,73 0,014 21,22 3,53 16,78 <0,001 1,34 0,22 5,51 <0,001 

Trat xTer x Cor 18 23,51 1,30 1,26 0,216 18,02 1,00 4,75 <0,001 2,68 0,14 3,66 <0,001 

Erro 192 198,74 1,03 .. .. 40,45 0,21 .. .. 7,82 0,04 .. .. 

Total 239 590,16 .. .. .. 362,39 .. .. .. 32,99 .. .. .. 

gl: graus de liberdade; SQ: soma dos quadrados; QM: Valor quadrático médio 

 

 

 O teste de comparações múltiplas de Tukey HSD foi aplicado para identificar as 

diferenças entre os tratamentos e tempos de envelhecimento, cujos resultados são apresentados 

na Tabela 21. 
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Tabela 21. Resultados do teste de Tukey HSD para comparações múltiplas das diferenças de luminosidade (ΔL’), croma 

(ΔC’) e matiz (ΔH’). 

 

 Chá verde Vinho tinto Café com açúcar 

 L  C  H  L  C  H  L  C  H  

MP/NP – ST -0,50 a 0,10 c -0,11 f -0,26 a 0,48 c -0,09 f -0,24 a 0,94 c -0,07 f 

MP/NP – 20 -1,86 a 1,20 c -0,26 f -1,98 a 1,25 c -0,24 f -1,77 a 1,21 c -0,28 f 

MP/NP – 100 -0,05 a 1,45 d -0,38 f -0,10 a 1,45 d -0,37 f -0,01 a 1,48 d -0,39 f 

MP/NP – 200 0,63 a 1,81 d -0,68 g 0,64 a 1,80 d -0,65 g 0,65 a 1,81 d -0,63 g 

MP/3P – ST 1,92 a 1,77 d -0,43 f -1,07 a 0,94 c -1,34 h -0,50 a 1,98 d -0,53 f 

MP/3P – 20 2,27 a 1,56 d -0,42 f 1,69 a 2,21 d -0,43 f -0,79 a 1,66 d -0,47 f 

MP/3P – 100 1,25 a 1,48 d -0,48 f 0,83 a 1,83 d -0,41 f 0,83 a 1,80 d -0,52 f 

MP/3P – 200 2,36 a 1,73 d -0,52 f 1,58 a 1,93 d -0,46 f 1,71 a 2,14 d -0,56 f 

MP/1P – ST 1,59 a 2,10 d -0,91 g -0,75 a 2,10 d -1,16 h -1,11 a 5,42 e -1,33 h 

MP/1P – 20 2,46 a 1,98 d -0,70 g 0,98 a 2,71 d -0,75 g 0 a 2,44 d -0,58 f 

MP/1P – 100 2,85 b 2,05 d -0,76 g 0,52 a 2,71 d -0,61 f -0,17 a 3,14 d -1,00 g 

MP/1P – 200 1,63 a 1,89 d -0,81 g 0,32 a 2,44 d -0,63 g 0,54 a 3,15 d -0,72 g 

MP/0,5P – ST 1,84 a 2,84 d -1,21 h 0,33 a 4,49 e -1,09 h -1,38 a 6,29 e -1,52 h 

MP/0,5P – 20 2,21 a 2,09 d -0,87 g 1,72 a 3,42 d -0,79 g 1,24 a 3,32 d -0,53 f 

MP/0,5P – 100 2,79 b 2,29 d -0,93 g 1,19 a 3,12 d -0,65 g 0,47 a 2,71 d -0,72 g 

MP/0,5P – 200 2,30 a 2,38 d -1,07 h 0,41 a 3,42 d -0,72 g 0,61 a 3,44 d -0,68 g 

* Letras iguais significam comportamento estatístico semelhante.  

 

4. Tratamento de superfície com diferentes granulometrias, 
corantes utilizados e tempos de imersão 
 

Sessenta amostras de resina bis-acrílica, foram confecionados a partir do cartucho 2, 

receberam o mesmo tratamento superficial com diferentes granulometrias e foram imersos em 

corantes (chá verde, vinho tinto e café com açúcar) por diferentes períodos de tempo (24 horas, 

1 semana e 1 mês).  

Os valores das coordenadas L*a*b* obtidos estão apresentados nas Tabelas 22, 23 e 24: 
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Tabela 22. Coordenadas L*a*b* das amostras testadas, sem polimento e com tratamento de superfície com diferentes 

granulometrias (3µm; 1µm; 0,5µm), tempos de imersão (24 horas, 1 semana e 1 mês) para o corante chá verde. Material: 

Structur 3, VOCO®, Germany 

 

Chá verde Sem polimento 3µm 1µm 0,5µm 

Sem imersão L* a* b* L a* b* L a* b* L a* b* 

Disco 1 61,18 -1,04 6,61 61,32 -0,57 9,73 61,98 -0,83 9,39 63,05 -0,69 9,92 

Disco 2 61,05 -0,69 9,01 62,57 -0,76 9,83 60,63 -0,83 9,19 62,08 -0,67 9,64 

Disco 3 60,25 -0,80 6,97 63,10 -0,70 9,89 62,49 -0,57 9,34 62,22 -0,69 9,65 

Disco 4 61,40 -0,78 6,86 62,09 -0,53 9,91 63,52 -0,77 9,23 60,34 -0,60 10,09 

Disco 5 61,36 -0,71 8,15 62,75 -0,56 9,93 62,37 -0,71 9,53 60,59 -0,72 9,95 

Média 61,04 -0,80 7,52 62,36 -0,62 9,85 62,19 -0,74 9,33 61,65 -0,67 9,85 

24 horas L* a* b* L a* b* L a* b* L a* b* 

Disco 1 62,93 -0,70 10,07 63,03 -0,70 10,24 61,59 -0,85 9,27 61,24 -0,60 10,05 

Disco 2 64,15 -0,57 7,52 62,89 -0,88 9,43 60,81 -0,81 9,56 60,51 -0,85 9,53 

Disco 3 63,88 -0,61 8,26 62,69 -0,85 9,46 62,79 -0,79 9,50 62,52 -0,77 9,71 

Disco 4 64,10 -0,60 8,36 62,15 -0,77 9,64 63,04 -0,73 9,94 62,33 -0,74 9,67 

Disco 5 63,14 -0,57 7,78 60,78 -0,97 9,45 60,33 -0,79 9,34 62,77 -0,78 9,32 

Média 63,64 -0,61 8,40 62,31 -0,83 9,64 61,71 -0,79 9,52 61,87 -0,75 9,66 

1 semana L* a* b* L a* b* L a* b* L a* b* 

Disco 1 59,89 0,85 13,03 63,17 0,06 11,25 63,04 -0,08 10,99 62,93 0,07 11,46 

Disco 2 60,86 1,01 14,83 64,76 -0,11 11,59 62,84 -0,12 10,75 60,73 -0,23 11,02 

Disco 3 61,64 1,11 13,43 63,37 -0,10 11,08 60,77 -0,17 10,82 55,19 -0,18 9,51 

Disco 4 61,02 0,75 10,67 62,96 0,12 11,87 63,19 -0,04 11,40 61,77 -0,13 10,85 

Disco 5 59,67 0,92 14,29 62,32 -0,19 11,07 62,09 -0,12 11,10 62,84 -0,18 11,24 

Média 60,61 0,93 13,25 63,32 -0,04 11,37 62,38 -0,10 11,01 60,69 -0,13 10,81 

1 mês L* a* b* L a* b* L a* b* L a* b* 

Disco 1 59,28 2,7 17,37 63,50 0,29 11,92 63,84 0,44 12,68 63,72 -0,05 11,45 

Disco 2 61,67 0,88 16,32 63,15 0,19 12,35 63,54 0,18 12,09 63,75 0,36 11,79 

Disco 3 62,66 0,78 14,54 63,73 0,24 12,73 63,30 0,11 12,91 60,03 0,41 12,17 

Disco 4 62,03 1,37 15,23 64,68 0,15 12,14 62,61 0,20 11,94 60,03 0,39 12,19 

Disco 5 62,02 1,37 15,20 61,58 0,02 12,23 62,75 -0,07 11,37 63,60 0,58 12,07 

Média 61,53 1,42 15,73 63,33 0,18 12,28 63,21 0,17 12,20 62,22 0,34 11,93 
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Tabela 23.. Coordenadas L*a*b* das amostras testadas, sem polimento e com tratamento de superfície com diferentes 

granulometrias (3µm; 1µm; 0,5µm), tempos de imersão (24 horas, 1 semana e 1 mês) para o corante vinho tinto. Material: 

Structur 3, VOCO®, Germany 

Vinho tinto Sem polimento 3µm 1µm 0,5µm 

Sem imersão L* a* b* L a* b* L a* b* L a* b* 

Disco 1 61,26 -1,07 6,64 61,35 -0,59 9,78 62,06 -0,79 9,40 63,12 -0,74 9,94 

Disco 2 61,15 -0,67 8,87 62,63 -0,83 9,87 60,80 -0,89 9,31 62,60 -0,55 9,89 

Disco 3 60,27 -0,79 6,90 63,16 -0,75 9,86 63,58 -0,76 9,28 62,69 -0,56 10,04 

Disco 4 61,79 -0,75 6,80 62,21 -0,60 10,00 63,59 -0,72 9,16 60,54 -0,72 9,87 

Disco 5 62,40 -0,73 9,19 62,81 -0,60 10,20 62,45 -0,76 9,57 60,63 -0,85 9,95 

Média 61,37 -0,80 7,68 62,43 -0,80 7,68 62,49 -0,78 9,34 61,91 -0,68 9,93 

24 horas L* a* b* L a* b* L a* b* L a* b* 

Disco 1 59,99 -0,34 9,15 61,33 -0,88 10,82 62,52 -1,10 11,78 60,64 -0,33 9,55 

Disco 2 62,26 0,27 10,72 61,58 -0,65 10,84 62,47 -0,81 10,78 60,89 -1,00 10,88 

Disco 3 57,76 1,06 10,86 62,25 -0,68 9,46 61,03 -0,76 10,78 62,31 -0,39 9,61 

Disco 4 58,31 0,13 12,35 61,98 -0,74 9,57 61,47 -0,99 9,86 59,51 -1,16 11,14 

Disco 5 62,66 -0,42 10,10 61,94 -1,04 10,34 62,68 -0,97 10,89 61,93 -0,51 9,99 

Média 60,20 0,14 10,63 61,81 -0,80 10,20 62,03 -0,93 10,82 61,05 -0,68 10,23 

1 semana L* a* b* L a* b* L a* b* L a* b* 

Disco 1 57,66 0,50 14,75 60,84 -1,26 13,39 60,73 -0,86 13,01 61,77 -0,72 13,29 

Disco 2 58,56 -0,07 16,48 59,75 -0,78 12,53 61,47 -1,21 14,04 59,92 -0,98 13,05 

Disco 3 60,80 -0,40 12,71 62,09 -1,35 13,48 61,68 -1,09 13,27 60,91 -1,30 14,09 

Disco 4 61,05 -0,20 11,38 60,78 -0,65 11,70 59,35 -1,20 13,40 61,16 -1,22 13,82 

Disco 5 57,74 0,07 16,85 62,34 -1,14 13,75 61,68 -1,29 16,56 56,81 -1,15 14,21 

Média 59,16 -0,02 14,43 61,16 -1,03 12,97 60,98 -1,13 14,06 60,11 -1,07 13,69 

1 mês L* a* b* L a* b* L a* b* L a* b* 

Disco 1 54,32 1,75 19,47 61,42 -1,25 17,08 60,51 -0,61 16,51 59,95 -0,30 15,82 

Disco 2 53,89 2,54 18,43 60,89 -0,89 16,48 58,01 -0,76 19,35 60,84 -0,55 15,48 

Disco 3 60,15 -0,43 15,41 59,18 -1,06 15,23 59,28 -1,03 19,36 58,98 -0,34 16,93 

Disco 4 54,45 1,48 18,89 57,71 -0,57 13,32 59,95 -1,03 16,80 59,64 -0,44 16,92 

Disco 5 59,57 0,89 9,96 59,99 -0,97 15,79 59,27 -0,98 16,91 60,55 -0,10 16,14 

Média 56,48 1,24 16,43 59,84 -0,95 15,58 59,40 -0,88 17,78 59,99 -0,35 16,26 
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Tabela 24. Coordenadas L*a*b* dos discos testados, sem polimento e com tratamento de superfície com diferentes 

granulometrias (3µm; 1µm; 0,5µm), tempos de termociclagem (20, 100 e 200 ciclos) e banhos intercalados em corante 

café com açúcar. Material: Structur 3, VOCO®, Germany 

Café Sem polimento 3µm 1µm 0,5µm 

Sem imersão L* a* b* L a* b* L a* b* L a* b* 

Disco 1 61,27 -1,07 6,60 61,36 -0,53 9,73 62,07 -0,83 9,40 63,15 -0,78 9,95 

Disco 2 61,16 -0,69 9,08 62,65 -0,82 9,90 60,80 -0,93 9,28 62,20 -0,68 9,66 

Disco 3 60,34 -0,81 7,01 63,17 -0,67 9,84 62,55 -0,63 9,41 62,72 -0,57 9,96 

Disco 4 61,81 -0,73 6,82 62,19 -0,65 9,92 63,60 -0,71 9,22 60,58 -0,75 9,88 

Disco 5 61,39 -0,71 7,21 62,82 -0,58 9,95 62,25 -0,68 9,48 60,25 -0,53 10,05 

Média 61,19 -0,80 7,34 62,43 -0,65 9,86 62,25 -0,75 9,35 91,78 -0,66 9,90 

24 horas L* a* b* L a* b* L a* b* L a* b* 

Disco 1 60,52 -0,67 15,56 62,13 -1,03 10,84 61,57 -0,87 9,83 60,52 -0,71 10,09 

Disco 2 60,80 -0,90 15,18 61,81 -0,77 11,48 61,62 -0,88 9,91 60,50 -0,71 10,06 

Disco 3 61,76 -0,96 14,04 60,52 -0,91 10,56 61,62 -0,86 9,88 61,62 -0,86 9,88 

Disco 4 59,10 -0,45 15,25 62,29 -1,15 10,76 61,19 -0,95 10,91 61,19 -0,95 10,91 

Disco 5 59,15 -0,45 15,27 62,33 -1,17 10,78 60,07 -0,71 10,08 60,07 -0,71 10,08 

Média 60,26 -0,68 15,06 61,81 -1,01 10,88 61,21 -0,85 10,12 60,78 -0,78 10,20 

1 semana L* a* b* L a* b* L a* b* L a* b* 

Disco 1 60,69 -0,27 17,63 63,69 -1,02 12,33 60,47 -0,56 12,49 60,44 -0,63 11,91 

Disco 2 61,31 -0,20 18,32 57,73 -0,58 11,66 60,03 -0,44 12,72 63,18 -0,60 12,80 

Disco 3 56,35 0,26 17,64 61,28 -0,70 12,09 60,43 -0,91 11,14 61,25 -0,68 11,65 

Disco 4 61,83 -0,35 17,39 61,27 -0,67 12,63 61,43 -0,72 13,46 56,58 -0,88 11,72 

Disco 5 60,28 0 18,22 62,43 -0,96 12,19 62,07 -0,69 12,62 60,33 -0,52 11,93 

Média 60,09 -0,11 17,84 61,28 -0,79 12,18 60,88 -0,66 12,48 60,35 -0,66 12,00 

1 mês L* a* b* L a* b* L a* b* L a* b* 

Disco 1 59,14 0,60 20,74 60,91 -0,49 14,06 60,66 -0,34 13,9 62,08 -0,33 13,97 

Disco 2 59,09 0,46 19,62 61,97 -0,68 13,36 60,45 -0,42 14,32 62,04 -0,34 13,93 

Disco 3 59,60 0,38 20,05 60,37 -0,67 13,64 62,18 -0,45 13,15 62,35 -0,27 13,58 

Disco 4 59,77 0,61 20,82 61,67 -0,53 13,79 62,16 -0,43 13,16 62,35 -0,28 13,53 

Disco 5 58,20 0,97 21,96 61,22 -0,62 13,44 60,29 -0,59 14,77 58,60 -0,56 13,45 

Média 59,16 0,60 20,64 61,23 -0,60 13,65 61,15 -0,44 13,86 61,48 -0,36 13,69 
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As diferenças de cor (ΔE00), luminosidade (ΔL’), croma (ΔC’), e matiz (ΔH’) foram 

calculadas pelo sistema CIEDE 2000, da forma anteriormente descrita e encontram-se 

apresentadas na Tabela 25. 

Tabela 25. Diferenças de cor (ΔE00), luminosidade (ΔL’), croma (ΔC’) e matiz (ΔH’) das amostras testadas sem polimento 

e com tratamento de superfície com diferentes granulometrias (3µm; 1µm; 0,5µm), tempos de termociclagem (20, 100 e 

200 ciclos) e banhos intercalados (chá verde, vinho tinto e café com açúcar). Material: Structur 3, VOCO®, Germany. 

 Sem polimento Polimento 3µm Polimento 1µm Polimento 0,5µm 

Chá verde ΔE00 ΔL’ ΔC’ ΔH’ ΔE00 ΔL’ ΔC’ ΔH’ ΔE00 ΔL’ ΔC’ ΔH’ ΔE00 ΔL’ ΔC’ ΔH’ 

Sem imersão 0,81 0,24 -0,06 0,11 2,15 1,55 2,21 -0,44 1,85 1,39 1,71 -0,22 1,95 0,84 2,21 -0,37 

24 horas 2,59 2,83 0,76 -0,29 2,04 1,50 2,04 -0,14 1,77 0,90 1,91 -0,17 1,88 1,07 2,03 -0,25 

1 semana 4,49 -0,18 5,63 -2,48 3,59 2,51 3,68 -1,28 2,99 1,58 3,32 -1,19 3,43 -0,11 3,13 -1,14 

1 mês 6,23 0,72 8,40 -3,00 4,17 2,52 4,59 -1,60 4,01 2,40 4,51 -1,59 3,90 1,42 4,26 -1,77 

Vinho tinto ΔE00 ΔL’ ΔC’ ΔH’ ΔE00 ΔL’ ΔC’ ΔH’ ΔE00 ΔL’ ΔC’ ΔH’ ΔE00 ΔL’ ΔC’ ΔH’ 

Sem imersão 1,10 0,56 0,09 0,09 2,21 1,62 2,26 -0,38 2,04 1,68 1,72 -0,17 2,12 1,10 2,30 -0,37 

24 horas 3,05 -0,60 2,98 -1,46 2,10 1,01 2,59 -0,25 2,67 1,23 3,43 -0,10 2,13 0,25 2,60 -0,42 

1 semana 4,99 -1,64 6,75 -1,46 3,77 0,35 5,38 -0,26 4,40 0,17 6,47 -0,26 4,41 -0,68 6,10 -0,28 

1 mês 7,93 -4,32 9,69 -2,79 5,46 -0,96 7,96 -0,59 6,30 -1,39 9,52 -0,76 5,68 -0,81 8,45 -1,22 

Café ΔE00 ΔL’ ΔC’ ΔH’ ΔE00 ΔL’ ΔC’ ΔH’ ΔE00 ΔL’ ΔC’ ΔH’ ΔE00 ΔL’ ΔC’ ΔH’ 

Sem imersão 0,87 0,38 -0,24 0,13 2,20 1,63 2,22 -0,41 1,88 1,44 1,73 -0,21 2,08 0,97 2,26 -0,39 

24 horas 5,05 -0,53 7,41 -0,81 2,55 1,01 3,30 -0,06 1,91 0,41 2,51 -0,16 1,92 -0,02 2,58 -0,26 

1 semana 6,84 -0,71 10,1 -1,54 3,63 0,47 4,55 -0,46 3,43 0,08 4,84 -0,63 3,56 -0,44 4,35 -0,59 

1 mês 8,30 -1,64 12,9 -2,27 4,16 0,42 6,00 -0,80 4,33 0,34 6,19 -0,98 4,40 0,68 6,01 -1,07 

 

Os resultados mostram que as maiores diferenças de cor foram novamente encontradas 

quando foi utilizado o café, seguindo-se o vinho tinto e por fim o chá verde. Contudo verificou-se 

que, com a imersão, as alterações de cor foram bem mais evidentes, do que quando apenas 

foram realizados os banhos com corantes intercalados com a termociclagem. As diferenças de 

cor parecem estar relacionadas com as diferenças no croma (ΔC’), uma vez que as alterações 

são mais evidentes nesse parâmetro. Além disso, os grupos polidos apresentaram menores 

alterações de cor quando comparados com o grupo sem polimento.  

 As diferenças de cor (ΔE00) foram analisadas estatisticamente pelo teste ANOVA a três 

critérios (tratamento de superfície, tempos de imersão e corantes empregados), em um nível de 

significância de p<0,05 (Tabela 26) apresentadas no Gráfico da Figura 15. O teste de 
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comparações múltiplas de Tukey HSD foi aplicado para as condições testadas. Os resultados 

podem ser encontrados na Tabela 27.  

Tabela 26. Análise de variância das diferenças de cor (ΔE00), segundo os diferentes tratamentos de superfície (sem 

polimento,3µm, 1µm, 0,5µm), tempos de imersão (24 horas, 1 semana e 1 mês) e corantes utilizados (chá verde, vinho 

tinto e café com açúcar). 

Fonte da variação das diferenças de cor 
Soma dos 

quadrados 

Graus de 

liberdade 

Valor 

quadrático 

médio 

F valor-p 

Tratamentos 483,23 3 161,07 328,84 < 0,001 

Tempos de imersão 66,33 3 22,12 45,17 < 0,001 

Corantes 26,22 2 13,11 26,76 < 0,001 

Tratamento x Tempo de imersão 94,89 9 10,54 21,52 < 0,001 

Tratamento x Corantes 19,37 6 3,23 6,59 < 0,001 

Tempo de imersão x Corantes 28,63 6 4,77 9,74 < 0,001 

Tratamento x Tempo x Corantes 11,59 18 0,64 1,31 0,18 

Erro  192 0,49 .. .. 

 

 

 

* CV: Chá verde; VT: vinho tinto CA: café com açúcar. 

Figura 14. Gráfico com diferenças de cor (ΔE00) das amostras testadas: sem polimentos e com tratamento de superfície 

com diferentes granulometrias (3µm; 1µm; 0,5µm), tempos de termociclagem (20, 100 e 200 ciclos) e banhos intercalados 

(chá verde, vinho tinto e café com açucar) M Material: Structur 3, VOCO®, Germany 
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Tabela 27. Resultados das comparações múltiplas das diferenças de cor (ΔE00), obtidas com o teste de Tukey HSD 

(p<0,05) para o variável tratamento de superfície, tempo de imersão e corante utilizado 

 

 Chá verde  Vinho Tinto  Café  

MP/NP – ST 0,81 a 1,10 a 0,87 a 

MP/3P – ST 2,15 a 2,21 a 2,20 a 

MP/1P – ST 1,85 a 2,04 a 1,88 a 

MP/0,5P – ST  1,96 a 2,12 a 2,08 a 

MP/NP – 24h 2,59 a 3,05 a 5,05 b 

MP/3P – 24h 2,04 a 2,10 a 2,55 a 

MP/1P – 24h 1,77 a 2,67 a 1,91 a 

MP/0,5P – 24h 1,88 a 2,13 a 1,92 a 

MP/NP – 1sem 4,49 b 4,99 b 6,84 b,c 

MP/3P – 1sem 3,59 b 3,77 b 3,63 b 

MP/1P – 1sem 2,99 a 4,40 b 3,43 b 

MP/0,5P – 1sem 3,43 b 4,41 b 3,56 b 

MP/NP – 1mês 6,23 b 7,93 b,c 8,30 b,c 

MP/3P – 1mês 4,17 b 5,46 b 4,16 b 

MP/1P – 1mês 4,01 b 6,30 b 4,33 b 

MP/0,5P – 1mês 3,90 b 5,68 b 4,40 b 

* Letras iguais significam comportamento estatístico semelhante.  

 

 

As diferenças de luminosidade (ΔL’), croma (ΔC’) e matiz (ΔH’) foram analisadas 

estatisticamente pelo teste ANOVA para medidas repetidas, para um nível de significância de 

p<0,05 (Tabela 28). As variações de luminosidade (ΔL’), croma (ΔC’) e matiz (ΔH’), em relação 

às condições testadas durante este estudo laboratorial, encontram-se graficamente 

representadas nas Figuras 16, 17 e 18 respetivamente. Realizou-se também um teste de 

comparações múltiplas de Tukey HSD para identificar as diferenças entre os tratamentos, 

tempos de imersão e corantes. Os resultados estão apresentados na Tabela 29. 
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Tabela 28. Análise de variância das diferenças de luminosidade (ΔL’), croma (ΔC’) e matiz (ΔH’) segundo os diferentes 

tratamentos de superfície, tempos de imersão e corantes utilizados. 

 ΔL’ ΔC’ ΔH’ 

Fator de 

variação 

Gl SQ QM F P SQ QM F P SQ QM F P 

Tratamento 3 54,24 18,08 10,09 <0,001 1223,3 407,76 539,53 <0,001 65,96 21,98 243,70 <0,001 

Tempo Imersão 3 82,81 27,60 15,41 <0,001 96,80 32,26 42,69 <0,001 24,10 8,03 89,06 <0,001 

Corantes 2 92,37 46,18 25,79 <0,001 154,85 77,42 102,44 <0,001 5,70 2,85 31,63 <0,001 

Trat x Imersão 9 30,88 3,43 1,91 0,05 247,15 27,46 36,33 <0,001 25,85 2,87 31,84 <0,001 

Trat x Corantes 6 83,88 13,95 7,79 <0,001 82,74 13,79 18,24 <0,001 11,73 1,95 21,67 <0,001 

Imersão x Cor 6 14,70 2,45 1,36 0,22 122,43 20,40 27,00 <0,001 1,84 0,30 3,41 0,003 

Trat x Imer X 

Cor 

18 26,37 1,46 0,81 0,67 68,79 3,82 5,05 <0,001 2,13 0,11 1,31 0,18 

Erro 192 343,78 1,79 .. .. 145,10 0,75 .. .. 17,32 0,09 .. .. 

Total 239 728,89 .. .. .. 2141,1 .. .. .. 154,68 .. .. .. 

gl: graus de liberdade; SQ: soma dos quadrados; QM: Valor quadrático médio 

 

Tabela 29. Resultados das comparações múltiplas das diferenças de luminosidade (ΔL’), croma (ΔC’) e matiz (ΔH’) 

obtidas com o teste de Tukey HSD (p<0,05) para os tratamentos de superfície, tempos de imersão e corantes utilizados. 

 Chá verde Vinho tinto Café com açúcar 

 L  C  H  L  C  H  L  C  H  

MP/NP – ST 0,24 a -0,06 c 0,11 f 0,56 a 0,91 c 0,09 f 0,38 a -0,24 c 0,13 f 

MP/NP – 24h 1,55 a 2,21 d -0,44 f 1,62 a 2,26 d -0,38 f 1,63 a 2,22 d -0,41 f 

MP/NP – 1 sem 1,39 a 1,71 c -0,22 f 1,68 a 1,72 d -0,17 f 1,44 a 1,73 c -0,21 f 

MP/NP – 1 mês 0,84 a 2,21 d -0,37 f 1,10 a 2,30 d -0,37 f 0,97 a 2,26 c -0,39 f 

MP/3P – ST 2,83 a 0,76 c -0,29 f -0,60 a 2,98 d -1,46 g -0,53 a 7,41 d -0,81 f 

MP/3P – 24h 1,50 a 2,04 d -0,14 f 1,01 a 2,59 d -0,25 f 1,01 a 3,30 d -0,06 f 

MP/3P – 1 sem 0,90 a 1,91 d -0,17 f 1,23 a 3,43 d -0,10 f 0,41 a 2,51 d -0,16 f 

MP/3P – 1 mês 1,07 a 2,03 d -0,25 f 0,25 a 2,60 d -0,42 f -0,22 a 2,58 d -0,26 f 

MP/1P – ST -0,18 a 5,63 d -2,48 h -1,64 a,b 6,75 d -1,46 g -0,71 a 10,1 e -1,54 g 

MP/1P – 24 h 2,51 a 3,68 d -1,28 f 0,35 a 5,38 d -0,26 f 0,47 a 4,55 d -0,46 f 

MP/1P – 1 sem 1,58 a 3,32 d -1,19 f 0,17 a 6,47 d -0,26 f 0,82 a 4,84 d -0,63 f 

MP/1P – 1 mês -0,11 a 3,13 d -1,14 f -0,68 a 6,10 d -0,28 f -0,44 a 4,35 d -0,59 g 

MP/0,5P – ST 0,72 a 8,40 e -3,00 h -4,32 b 9,69 e -2,79 h -1,64 a,b 12,9  -2,27 h 

MP/0,5P – 24 h 2,52 a 4,59 d -1,60 g -0,96 a,b 7,96 d -0,59 f 0,42 a 6,00 d -0,80 f 

MP/0,5P–sem 2,40 a 4,51 d -1,59 g -1,40 a,b 9,52 d -0,76 f 0,34 a 6,19 d -0,98 f 

MP/0,5P–1mês 1,42 a 4,26 d -1,78 g -0,81 a 8,45 e -1,23 f 0,68 a 6,01 d -1,07 f 
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* CV: Chá verde; VT: vinho tinto CA: café com açúcar. 

Figura 15. Gráfico das Diferenças de luminosidade (ΔL’), das amostras testadas sem polimento e com tratamento de 

superfície com diferentes granulometrias (3µm; 1µm; 0,5µm), tempos de termociclagem (20, 100 e 200 ciclos) e banhos 

intercalados (chá verde, vinho tinto e café com açúcar). Material: Structur 3, VOCO®, Germany 

 

 

* CV: Chá verde; VT: vinho tinto CA: café com açúcar. 

Figura 16. Gráfico das Diferenças de croma (ΔC’) das amostras testadas sem polimento e com tratamento de superfície 

com diferentes granulometrias (3µm; 1µm; 0,5µm), tempos de termociclagem (20, 100 e 200 ciclos) e banhos intercalados 

(chá verde, vinho tinto e café com açúcar). Material: Structur 3, VOCO®, Germany. 
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* CV: Chá verde; VT: vinho tinto CA: café com açúcar. 

Figura 17. Gráfico das diferenças de matiz (ΔH’) das amostras testadas sem polimento e com tratamento de superfície 

com diferentes granulometrias (3µm; 1µm; 0,5µm), tempos de termociclagem (20, 100 e 200 ciclos) e banhos intercalados 

(chá verde, vinho tinto e café com açúcar). Material: Structur 3, VOCO®, Germany 
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DISCUSSÃO 

 

Este estudo avaliou a estabilidade de cor de uma resina bis-acrílica submetida ao 

tratamento de superfície, termociclagem, banhos intercalados e imersão em corantes. Os 

resultados encontrados demonstraram que as superfícies polidas foram mais estáveis 

cromaticamente do que as não polidas, confirmando a primeira hipótese. Entretanto, o 

envelhecimento térmico e o uso dos corantes afetaram os parâmetros colorimétricos da resina 

testada, tanto para as amostras polidas como para as não polidas, rejeitando as outras duas 

hipóteses. 

 As restaurações provisórias são fundamentais para a função e determinação da estética, 

desempenhando um papel importante no prognóstico e no plano de tratamento.6, 7, 47, 48 De acordo 

com as instruções do fabricante, o acabamento de resinas bis-acrílicas pode ser feito pela 

remoção da camada superficial com uma gaze embebida em álcool. No entanto, na maior parte 

das vezes, é necessário remover excessos de material com brocas e lixas, tornando-se 

necessário fazer um polimento adequado após os ajustes cervical, proximal e oclusal. 6, 53, 58, 70 

No presente estudo, quando a resina bis-acrílica foi submetida ao polimento de superfície com 

diferentes granulometrias, foram observadas, discretas diferenças de cor, nos grupos polidos em 

comparação com o grupo sem polimento. Os grupos polidos mostraram comportamentos 

similares em relação ao croma e ao matiz, porém, a luminosidade destes grupos foi similar ao 

grupo não sem polimento (α=0,05). Este facto leva-nos a crer que o polimento é capaz de 

modificar o comportamento ótico da resina testada, contudo, a utilização de diferentes 

granulometrias não se mostrou relevante em relação à cor. 

 Outro aspeto a ter em conta é que a longevidade do material deve ser avaliada por testes 

de envelhecimento artificial. A água apresenta um papel fundamental na degradação química 

das resinas, acelerando os processos de oxidação e hidrólise. 68 Apesar das resinas bis-acrílicas 

serem disponibilizadas em pistolas de automistura, o que reduz a quantidade de monômeros não 

reativos e a absorção de água pela resina, os resultados deste estudo encontraram diferenças 

de cor crescentes para o grupo sem polimento à medida em que foram aumentando o número 
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de ciclos de envelhecimento por termociclagem (200 ciclos – 3,02ΔE00) (p>,003). Os 

tratamentos de superfície e o envelhecimento modificaram o comportamento do croma e do matiz 

da resina testada, especialmente no grupo sem polimento, onde as amostras se tornaram mais 

amareladas. Este resultado apresenta-se concordante com aqueles que se verificaram noutros 

estudos onde também foram encontradas alterações nos padrões colorimétricos L*a*b* em 

função do envelhecimento, 7, 15, 46, 47, 59 e do tipo de polimento realizado, 6, 53, 58, 66, 69 e estas 

alterações cromáticas parecem estar intimamente relacionadas com a presença de água no 

interior do material.66,67.  

 A utilização de corantes tem sido reportada na literatura para simular o seu efeito em 

resinas acrílicas e bis-acrílicas, 6, 43, 46, 48, 56, 60, 61, 66, 70 sendo que a maioria desses estudos utiliza 

testes, em que apenas se faz a imersão dos matérias a testar, na solução corante. No presente 

estudo optou-se por simular o efeito dos corantes de duas formas distintas. Na primeira, foram 

realizados, banhos com corantes intercalados à termociclagem. Na segunda, foi realizada a 

técnica clássica de imersão em corantes. Os banhos foram feitos para simular uma condição 

clínica mais realística, uma vez que, os pacientes não permanecem vários dias, ou meses, em 

contacto com os corantes, mas sim, em períodos intercalados, quando fazem uso de bebidas ou 

alimentos que possuem corantes. Os resultados encontrados neste estudo após os banhos 

intercalados, mostraram diferenças de cor importantes após 200 ciclos de envelhecimento, 

principalmente para o grupo sem polimento após banhos de café com açúcar. Em quase todas 

as condições testadas, à medida em que os ciclos aumentavam, as diferenças de cor também 

aumentavam, sendo observadas pela redução da luminosidade e pela mudança do matiz 

(amostras tornaram-se mais amareladas). Comportamento similar foi observado quando as 

amostras foram imersas em corantes por períodos determinados, porém, as diferenças 

encontradas foram mais evidentes do que quando as amostras foram termocicladas e receberam 

banhos intercalados em corantes. 

O mecanismo de alteração de cor das resinas decorrente do uso de corantes presentes 

em bebidas e alimentos parece estar relacionado com o fenómeno de adsorção e absorção das 

partículas presentes nesses pigmentos. 7, 43, 47, 56, 66, 70 Diversos estudos confirmam que o vinho 

tinto e o café são as bebidas que conduzem às maiores alterações de cor, quando em contacto 

com resinas, 6, 56 e os resultados observados no presente estudo são concordantes. De facto, as 
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resinas bis-acrílicas são materiais que possuem uma composição heterogénea, possibilitando 

uma infiltração da água no seu interior. Aliás, é após esta infiltração, que os corantes menos 

polares e os polifenóis, solúveis em água (tal como o tanino presente no café), se depositam nos 

espaços formados em função da contração de polimerização, promovendo-se a pigmentação.48 

Para Haselton et al., o tipo de solução, a sua concentração, o tempo de imersão e a temperatura 

das soluções podem conduzir a resultados bastante distintos. 47 No entanto, é consensual que o 

efeito de um agente de pigmentação na cor de uma resina está dependente do tempo de contato 

do mesmo com a restauração provisória,48, 70 aliás situação que também se verificou no presente 

estudo.  

 Para o cálculo das diferenças de cor das condições testadas foi utilizado um sistema de 

conversão de resultados, denominado CIEDE2000. Aliás já Köroglu et al. empregaram este 

sistema num estudo que visava verificar a capacidade dos selantes, aplicados sobre superfícies 

de resinas bis-acrílicas, na minimização das alterações cromáticas.53 Verdadeiramente, o 

importante é a capacidade de perceção clínica e, neste sentido, Guinea et al. propuseram 

limiares de percetibilidade e de aceitabilidade clínica para cerâmicas dentárias de 1,30 e 2,25 

ΔE00. 83  

No que diz respeito a resinas acrílicas, em 2015, a literatura reportou limiares de 

percetibilidade / aceitabilidade de 1,71/4,00 ΔE00, recorrendo igualmente ao sistema CIEDE 

2000. 84. Se comparamos os resultados encontrados neste estudo com os limiares propostos por 

Ren et al., verifica-se que os resultados são aparentemente discordantes. 84 Contudo, é de 

realçar que no presente estudo, diferenças de cor encontradas para o grupo sem polimento (NP), 

com banhos intercalados em vinho tinto e café, após 200 ciclos, e as diferenças de cor após a 

imersão em todos os corantes, durante 1 semana e 1 mês no grupo NP, foram consideradas 

clinicamente inaceitáveis. Facto que Ren et al verificou igualmente, mas apenas para uma 

condição, que foi a de 42 horas. Assim sendo, não podemos afirmar nem refutar que os nossos 

resultados são completamente contraditórios aos de Ren et al. Acrescendo-se ainda que, apesar 

de as diferenças de cor encontradas nos grupos polidos, com banhos intercalados, terem sido 

considerados aceitáveis, quando a imersão clássica em corantes foi realizada, essas diferenças 

tornavam-se inaceitáveis, especialmente após 1 mês de imersão para todos os corantes 

testados.       



DISCUSSÃO 

 

100 
 

 Apesar deste estudo ter simulado diferentes situações de uso clínico, com resinas bis-

acrílicas, o mesmo apresenta limitações, nomeadamente pelo facto de constituir um in vitro. A 

avaliação da rugosidade superficial, após a utilização de corantes e a análise da estabilidade da 

cor posteriormente à aplicação de agentes de pigmentação e métodos de higiene oral deveriam 

ser considerados em investigações futuras. 

Note-se, no entanto, que até à data, não se encontram mais dados na literatura acerca 

de limiares de aceitabilidade e percetibilidade para resinas bis-acrílicas. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSÕES





CONCLUSÕES 

103 
 

 

CONCLUSÕES 

 

Dentro das limitações desse estudo foi possível concluir que: 

 

1. Os grupos polidos apresentaram menores alterações cromáticas do que o grupo não polido 

em todas as condições testadas. 

 

2. A granulometria da pasta de polimento de superfície utilizada nos grupos polidos, não 

influenciou o comportamento ótico da resina avaliada. 

 

3. Após os ciclos de envelhecimento, as diferenças de cor foram mais evidentes, principalmente 

no grupo NP (sem polimento).  

 

4. O uso de corantes, tanto por banhos intercalados, como por imersão, resultou em grandes 

diferenças de cor e matiz, especialmente após o uso do café com açúcar e do vinho tinto. 

 

5. As restaurações provisórias realizadas em resinas bis-acrílicas devem ser polidas. Os 

pacientes devem ser alertados da possibilidade de degradação estética por coloração com café 

e vinho tinto. 
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