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RESUMO: O objetivo deste estudo é avaliar o efeito do tipo e concentração de 

fotoiniciadores na cor, rugosidade e dureza de compósitos resinosos experimentais a 

fim de estabelecer formulações com características mais favoráveis a aplicação 

odontológica. Para tanto, 14 compósitos experimentais a base de BISGMA/TEGDMA 

foram elaborados contendo diferentes tipos e combinações de fotoiniciadores (CQ, 

PPD e BAPO associados ou não ao co-iniciador DMAEMA) em duas concentrações 

(1% e 2%). Em seguida, foram confeccionados 10 espécimes circulares para cada 

compósito (10 mm de diâmetro x 2 mm de espessura). Após 24 horas, foi realizado o 

polimento e, em seguida, as mensurações de cor, rugosidade e dureza. A avaliação 

de cor foi realizada com o espectrofotômetro de refletância SpectroShade Micro (MHT 

Medical High Tecnology, Itália). A rugosidade superficial foi analisada em rugosímetro 

(Suftest SJ 301, Mitutoyo, Japão) considerando-se o parâmetro rugosidade média 

(Ra) num trecho de 2 mm de extensão, com cut-off de 0,25 mm. A dureza Knoop dos 

espécimes foi mensurada utilizando-se um microdurômetro (modelo HMV 2000, 

Shimadzu, Tokyo, Japão) com carga de 50 g aplicada durante 15 s. Os dados foram 

submetidos à ANOVA 2 fatores e as médias foram comparadas pelo teste Tukey (5%). 

Como resultados, observou-se que a cor dos compósitos foi significativamente afetada 

em todas as suas dimensões pelo tipo e concentração de fotoiniciadores, sendo que 

os compósitos contendo BAPO apresentou maior luminosidade e intensidades de 

vermelho e amarelo que os demais materiais. Os valores de rugosidade variaram 

entre 0,199 e 0,239µm e não houve diferença entre nenhum dos compósitos testados 

A dureza dos compósitos variou entre 23,57 e 67,23 KHN, sendo que os compósitos 

que continham apenas PPD sem a presença do co-iniciador não polimerizaram e não 

foi possível a sua análise. Adicionalmente, os compósitos contendo apenas BAPO 

geraram os maiores valores de dureza; os compósitos contendo CQ, valores 

intermediários e os compósitos contendo PPD, os menores valores. 
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1. INTRODUÇÃO 

A formulação dos compósitos resinosos é fator determinante de suas 

propriedades físicas e mecânicas, que em última instância, determinam a durabilidade 

do compósito quando em função na cavidade oral. Neste sentido, o sistema de 

fotoiniciação exerce influencia significativa. 

Atualmente, o fotoiniciador mais comumente utilizado nos compósitos 

odontológicos é a canforoquinona (CQ), cuja estrutura molecular pode ser observada 

na Figura 1A. Esta absorve luz na região azul do espectro eletromagnético (400-550 

nm), com pico de absorção máxima em torno 468 nm e gera radicais livres pelo 

mecanismo de foton abstração. Além disso, é importante ressaltar que para os 

sistemas de fotoiniciação a base de CQ existe a necessidade da incorporação de um 

co-iniciador, geralmente uma amina terciária, que funciona como uma molécula 

doadora de átomos hidrogênio ao sistema para que ocorra a geração de radicais livres 

e o início da reação de polimerização (IKEMURA & ENDO, 2010; OGUNYINKA et al 

2007). Há evidências que altas concentrações de fotoiniciadores melhoram o grau de 

conversão e as propriedades mecânicas do polímero formado (PEUTZFELDT & 

ASMUSSEN 1989). Infelizmente, existe uma limitação à incorporação de CQ aos 

compósitos, pois esta pode afetar a qualidade estética do compósito devido à sua cor 

extremamente amarela (FIGURA 1B) (RUEGGEBERG et al 1997). Embora o 

amarelecimento pode ser reduzido durante o processo de fotoativação, parte do 

fotoiniciador pode permanecer não reagido, devido à insuficiente irradiação (JANDA 

et al 2004) ou de outros efeitos físicos, tais como o efeito de blindagem interior 

(JAKUBIAK  et al 2001).  

 

 

 

 

 

Assim, apesar da popularidade da CQ, fotoiniciadores alternativos como a Fenil 

Propanodiona (PPD – Figura 1B) e o Oxido de Bis-acilfosfina (BAPO – Figura 1C) 

foram introduzidos (PARK et al 2010; IKEMURA et al 2010). Estes fotoiniciadores 

podem ser utilizados sozinhos ou em combinação com a CQ podem reduzir o "efeito 

de amarelecimento" nos compósitos odontológicos. Adicionalmente, estudo tem 

B. 

 

B. 
 

Figura 1. Característica física e estrutura química dos fotoiniciadores. A. Canforoquinona 
(CQ); B. Fenilpropanodiona (PPD); C. óxido de bis-acilfosfato (BAPO). 

A B C 
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mostrado que a eficiência de polimerização da CQ pode ser relativamente inferior 

quando comparada a outros sistemas fotoiniciadores (IKEMURA et al 2009).  

De acordo com STANSBURY (2000), a PPD gera radicais livres através do 

mecanismo de fotoclivagem, no qual ocorre da quebra da ligação entre as moléculas 

de carbono dos grupos carbonilas. Diversos estudos têm mostrado resultados 

promissores com a utilização da PPD como sistema alternativo (Park et al 1999; 

Emami et al 2005; Brandt et al 2010; Schneider et al 2008; Brandt et al 2011). 

Observou-se que a PPD tende a promover uma menor taxa de reação do que a CQ 

sem que haja comprometimento do grau de conversão final do compósito (Schneider 

et al 2009), o que pode reduzir a tensão gerada pelo processo de polimerização. Um 

outro aspecto que merece atenção recai na combinação CQ/ PPD, que pode aumentar 

a eficiência do sistema fotoiniciador, aumentando o grau de conversão dos compósitos 

(Park et al 1999).  

O óxido de bis-acilfosfato (BAPO) também gera radicais livres pelo mecanismo 

de clivagem, no qual é clivado na ligação C-P gerando 2 radicais livres capazes de 

iniciar a reação de polimerização (Ikemura et al 2010). São eles: (1) (CH3)3Ph-C•(=O) 

e (2) (CH3)3PhC(=O)-(Ph)P•(=O), sendo que o radical (2) é de 2 a 6X mais reativo 

que o radical (1) (Ikemura et al 2010). Diferente so sistema CQ/amina, o BAPO não 

necessita de aceleradores como amina terciária, que muitas vezes causam efeitos 

adversos pela interação com monômeros acídicos. Um estudo recente mostrou que o 

BAPO apresenta alta reatividade para fotoiniciação quando ativado por LED violeta, 

apresentando performace de polimerização similar a apresentada pela CQ quando 

fotoativado por lâmpada halógena (Arikawa et al 2009). Entretanto sua eficiencia na 

geração de radicais livres é reduzida quando a fotoativação é realizada com aparelhos 

LED, cujo espectro de emissão varia entre 420 e 510 nm, com pico máximo entre 

455nm, devido a diferenças na absorção de luz. O BAPO apresenta seu pico de 

absorção em torno de 400nm (Ikemura et al 2010). 

Como o pico de absorção desses fotoiniciadores alternativos ocorre em 

comprimentos de onda mais curtos do que a Canforoquinona, estes tendem a ser 

menos amarelados (STANSBURY 2000). Entretanto, apesar da coloração mais 

favorável, os resultados obtidos com a utilização de PPD são inconsistentes e alguns 

estudos apontam uma menor taxa de polimerização (ASMUSSEN & PEUTZFELDT 

2002), o que possivelmente está relacionado com fontes de luz não apropriadas para 

emissão de luz em comprimentos de onda mais curtos, pois se a fonte de luz não 
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emitir luz suficiente, em comprimentos de onda que seja absorvida pelo fotoiniciador, 

o processo de polimerização poderá ser afetado. (NEUMANN et al 2005) 

A literatura com foco nesses fotoiniciadores alternativos ainda é não é 

conclusiva e não há consenso quanto ao seu potencial para a redução de 

"amarelamento" ou para o efeito na estrutura do polímero formado. Por esse motivo, 

é importante estudar seus efeitos a fim de melhorar as propriedadesfísicas, mecânicas 

e estéticas dos compósitos resinosos. 

 

2. OBJETIVO 

Este estudo tem como objetivo avaliar a influência de diferentes tipos e 

concentrações de fotoiniciadores na cor, rugosidade e dureza de compósitos 

experimentais contendo a mesma matriz orgânica resinosa e mesmo conteúdo 

inorgânico. 

 

3. METODOLOGIA 

Formulação dos compósitos experimentais: Para o preparo da matriz orgânica dos 

compósitos experimentais foram utilizados os monômeros dimetacrilatos BisGMA e 

TEGDMA, na proporção 6:4. À essa matriz, foi adicionado o sistema de fotoiniciação 

de acordo com o tipo de fotoiniciador, como descrito na Tabela 1.  

 

Tabela 1 – Tipo e concentração do sistema de fotoiniciação utilizado. 

Compósito [ ] Fotoiniciador Co-iniciador 

C1 1% CQ (0,33%) DMAEMA (0,66%) 

C2 2% CQ (0,66%) DMAEMA (1,34%) 

C3 1% PPD (1%) – 

C4 2% PPD (2%) – 

C5 1% PPD (0,33%) DMAEMA (0,66%) 

C6 2% PPD (0,66%) DMAEMA (1,34%) 

C7 1% BAPO (1%) – 

C8 2% BAPO (2%) – 

C9 1% BAPO (0,33%) DMAEMA (0,66%) 

C10 2% BAPO (0,66%) DMAEMA (1,34%) 

C11 1% CQ/PPD (0,17/0,17%) DMAEMA (0,66%) 

C12 2% CQ/PPD (0,33/0,33%) DMAEMA (1,34%) 

C13 1% CQ/BAPO (0,17/0,17%) DMAEMA (0,66%) 

C14 2% CQ/BAPO (0,33/0,33%) DMAEMA (1,34%) 
OBS: Para todos os compósitos nos quais o co-iniciador DMAEMA foi adicionado, foi respeitada a proporção 
fotoiniciador/co-iniciador de 1:2 em peso. Neste estudo, a concentração do sistema de fotoiniciação como um todo 
foi padronizada em 1 e 2%. Por isso nos compósitos que não apresentam co-iniciador na composição foi utilizada 
uma maior quantidade de fotoiniciador. Siglas: CQ – Canforoquinona; PPD: Fenilpropanodiona; BAPO: Oxido de 
bis acilfosfina; DMAEMA: 2-dimetilaminoetil metacrilato 
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 Além disso, foi adicionado o inibidor BHT (Hidroxi butil tolueno) na 

concentração de 0,1% para prevenir a polimerização espontânea dos dimetacrilatos. 

À matriz orgânica, foram adicionadas partículas de carga de feldspato, com tamanho 

médio de 1 µm, silanizadas com y-metacriloxipropil trimetoxissilano na proporção de 

70% em peso do compósito. 

Confecção dos espécimes: Espécimes em forma de disco com 10 mm de diâmetro 

x 2 mm de espessura foram confeccionadas em matriz de silicone com cada um dos 

compósitos experimentais descritos na Tabela 1 (n=10). O compósito foi inserido em 

incremento único, coberto com uma tira de poliéster e fotoativado com o fotoativador 

Bluephase C2 (Ivoclar Vivadent) com intensidade luminosa de 1000mW/cm2 por 40s. 

Avaliação da cor: Avaliação da cor foi realizada com o espectrofotômetro de 

refletância SpectroShade Micro (MHT Medical High Tecnology, Itália) que utiliza a 

escala CIE L*a*b*, modelo proposto pela (CIE) Comission Internationale de l'Éclairge. 

O modelo CIE L*a*b* representa um espaço de cor uniforme, com distâncias iguais 

correspondendo a igual percepção das diferenças de cor. Neste espaço tridimensional 

de cor existem três eixos ou coordenadas (L, a, b). O valor de L* é a medida de 

luminosidade ou claridade de um objeto, sendo que o preto total tem valor de L* igual 

a zero, enquanto o branco total tem valor de L* igual a 100. Existem ainda dois 

componentes cromáticos que representam as variações de matiz e croma. O eixo a* 

medido do avermelhado (a* positivo) ao esverdeado (a* negativo), variando 

respectivamente de +120 a -120. O ei o b* medido do amarelado (b* positivo) ao 

azulado (b* negativo), variando respectivamente de +120 a -120. As coordenadas a* 

e b* aproximam-se de zero para as cores neutras (branco, cinza) e aumentam em 

magnitude para as cores mais saturadas e intensas. Este sistema permite a definição 

numérica das cores, bem como a quantificação de diferenças entre elas. Assim, para 

determinação do amarelamento, os valores do eixo b foram considerados: quanto 

maior o valor de b, maior é o amarelamento. 

Avaliação da rugosidade: Para análise da rugosidade superficial, os espécimes 

foram fixados a uma lamínula de vidro utilizando cera utilidade e levadas 

individualmente ao rugosímetro (Suftest SJ 301, Mitutoyo, Japão). Em cada operação 

de leitura considerada, a rugosidade média (Ra), representada pela média aritmética 

entre os picos e vales registrados, foi avaliada após a respectiva agulha do 
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rugosímetro percorrer sobre a superfície em análise, um trecho de 2 mm de extensão, 

com cut-off de 0,25 mm, para maximizar a filtragem da ondulação superficial. Foram 

efetuadas três leituras em posições diferentes no material restaurador. Assim, a média 

das três leituras foi considerada a rugosidade média do espécime. 

Avaliação da Dureza Knoop: Após a avaliação da rugosidade, a dureza Knoop dos 

espécimes foi mensurada utilizando-se um microdurômetro (modelo HMV 2000, 

Shimadzu, Tokyo, Japão) com carga de 50 g aplicada durante 5 segundos. Foram 

realizadas três identações por amostra. Os valores, obtidos em micrometros, foram 

convertidos em número de dureza Knoop (KHN), pelo software do aparelho. 

Análise estatística: Os dados de cor (luminosidade (L), eixo a* e eixo b*), rugosidade 

e dureza foram submetidos a análise de variância 2 critérios (1. Tipo de fotoiniciador 

– 6 níveis; 2. Concentração – 2 níveis) e as médias comparadas pelo teste de Tukey, 

considerando nível de significância de 5% (=0,05) 

 

4. RESULTADOS 

 Avaliação da cor: De acordo com a análise de variância, ambos os fatores 

(tipo e concentração de fotoiniciadores) exerceram efeito significativo, assim como 

houve interação significativa entre eles em todas as dimensões da cor analisadas. Os 

resultados estão apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2. Dimensões da cor dos compósitos (Luminosidade (L), Eixo a* e Eixo b*) 

dos compósitos em função do tipo e concentração dos fotoiniciadores. 

Dimensões 
da cor 

(L) *a *b 

1% 2% 1% 2% 1% 2% 

CQ/ 
DMAEMA 

79,55 
(0,98) aA 

77,76 
(0,74) aB 

-3,84 
(0,22) bcA 

-4,72 
(0,20) dB 

08,24 
(0,67) cB 

16,92 
(0,61) aA 

PPD X X X X X X 

PPD/ 
DMAEMA 

80,87 
(0,65) aA 

78,72 
(1,03) aB 

-4,71 
(0,13) cB 

-3,92 
(0,12) dA 

07,82 
(0,62) cB 

11,90 
(0,42) cA 

BAPO 
74,15 

(1,21)  cA 
68,54 

(1,44) dB 
-0,33 

(0,32) aB 
5,93   

(0,33) aA 
12,45 

(0,95) aB 
16,86 

(0,88) aA 

BAPO/ 
DMAEMA 

76,58 
(1,19) bA 

73,63 
(1,93) cB 

-3,33 
(1,02) bB 

-1,63 
(2,71) bA 

11,86 
(1,12) aB 

16,32 
(1,15) aA 

CQ/PPD/ 
DMAEMA 

79,78 
(0,48) aA 

77,89 
(0,80) aB 

-4,13 
(0,14) bcA 

-4,40 
(0,15) dA 

07,56 
(0,70) cB 

14,15 
(0,75) bA 

CQ/BAPO/ 
DMAEMA 

77,97 
(1,11) bA 

75,84 
(1,11) bB 

-4,06 
(0,34) bcB 

-2,80 
(0,18) cA 

10,53 
(1,22) bB 

16,96 
(1,04) aA 

Letras distintas minúsculas em coluna e maiúsculas em linha apresentam diferença significativa 
de acordo com teste de Tukey, com nível de significância de 5%, dentro de cada uma das 
dimensões da cor. X - os compósitos contendo apenas PPD, sem a presença da amina 

DMAEMA não polimerizaram e não puderam ser avaliados. 
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Avaliação da rugosidade: De acordo com a análise de variância, nem o fator tipo de 

fotoiniciador, nem o fator concentração bem como a interação entre eles foi 

significativo (p>0,05). Não houve diferença entre nenhum dos compósitos testados. 

Os resultados estão apresentados no Gráfico 1. 

 

 

Avaliação da Dureza Knoop: De acordo com a análise de variância, tanto o fator tipo 

de fotoiniciador, quanto o fator concentração bem como a interação entre eles foi 

significativo (p<0,05). Os resultados obtidos após a comparação das médias com o 

teste de Tukey estão apresentados na tabela 8. 

 

Tabela 8. Dureza Knoop (KHN) dos compósitos avaliados. 

KHN 1% 2% 

CQ/DMAEMA 35,89 (4,77) cB 48,93 (3,56) cA 

PPD X X 

PPD/DMAEMA 23,57 (3,70) dB 29,18 (4,44) dA 

BAPO 67,24 (5,83) aA 59,14 (7,26) abB 

BAPO/DMAEMA 64,76 (3,70) aA 64,00 (4,22) aA 

CQ/PPD/DMAEMA 41,10 (2,44) cB 57,54 (4,56) bA 

CQ/BAPO/DMAEMA 53,26 (4,32) bA 53,63 (2,35) bcA 
Letras distintas minúsculas em coluna e maiúsculas em linha apresentam diferença significativa de acordo com 

teste de Tukey, com nível de significância de 5%. Diferença mínima significativa para colunas = 5,78 e para 
linhas = 3,94 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O tipo e concentração de fotoiniciadores tem influência direta em todas as 

dimensões da cor de um compósito. Com relação à luminosidade, observa-se que os 

compósitos contendo 1% de fotoiniciadores se aproximam mais do branco (valores 

significativamente maiores) que os compósitos contendo 2%. Com relação ao tipo de 

0

0,1

0,2

0,3

CQ PPD PPD/Amina BAPO BAPO/Amina CQ/PPD CQ/BAPO

Grafico 1. Rugosidade de compósitos experimentais em função do tipo e 
concentração de fotoiniciadores

1% 2%
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fotoiniciador, observou-se que os compósitos contendo BAPO são mais próximos do 

branco que os compósitos contendo CQ e PPD, os quais não apresentam diferenças 

significativas entre si, independente da concentração. Com relação ao eixo a* (medida 

do avermelhado (a* positivo) ao esverdeado (a* negativo), observa-se que a maioria 

dos compósitos tem valores negativos, indicando maior proximidade ao verde. Apenas 

o compósito contendo BAPO a 2% apresenta valor positivo, indicando predominância 

do avermelhado. Adicionalmente, observa-se que a intensidade de verde dos 

compósitos contendo PPD e CQ é maior que dos compósitos contendo BAPO, os 

quais apresentam valores mais próximos do zero. Com relação a concentração, 

observa-se que a intensidade de verde ou vermelho é dependente do tipo de 

fotoiniciador. Para CQ, o compósito com 2% apresenta maior intensidade de verde. 

Para PPD, o compósito contendo 1% tem maior intensidade de verde. Para BAPO, na 

ausência de DMAEMA, o compósito contendo 2% apresenta característica 

avermelhada (valor positivo) e o compósito contendo 1% apresenta característica 

levemente esverdeada (valor negativo próximo de 0). Já na presença de DMAEMA, 

tanto o compósito contendo 1% quanto o que contem 2% tem característica 

esverdeada, sendo que a intensidade do verde é maior no compósito contendo 1%. 

Com relação ao eixo b* (medida do amarelado (b* positivo) ao azulado (b* negativo), 

observa-se que intensidade de amarelo é significativamente maior em todos os 

compósitos contendo 2% de fotoiniciadores quando comparados aos respectivos 

contendo 1% de fotoiniciadores. Com relação ao tipo de fotoiniciador, os compósitos 

contendo BAPO apresentam intensidade de amarelo superior aos compósitos 

contendo CQ e PPD. 

Com relação à dureza dos compósitos, observa-se que a concentração mais 

favorável varia de acordo com o tipo de fotoiniciador. Para CQ e PPD assim como 

para a associação CQ/PPD, a concentração de 2% gera valores significativamente 

superiores de dureza. Para BAPO puro, a concentração de 1% gera valores 

superiores e para BAPO associado a amina ou combinado com CQ não há diferença 

entre as duas concentrações. Com relação ao tipo de fotoiniciador, os compósitos 

contendo apenas BAPO geraram os maiores valores de dureza; os compósitos 

contendo CQ, valores intermediários e os compósitos contendo PPD, os menores 

valores. Mais uma vez, vale ressaltar que os compósitos contendo apenas PPD, sem 

a presença de amina não foram capazes de polimerizar, o que impediu sua avaliação. 
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Já a rugosidade dos materiais não foi afetada pelo sistema de fotoiniciação e 

todos os materiais apresentaram valores similares, variando entre 0,199 e 0,239µm. 

 Assim, pode-se concluir que a cor dos compósitos é afetada em todas as suas 

dimensões pelo tipo e concentração de fotoiniciadores, sendo que os compósitos 

contendo BAPO apresentam maior luminosidade e intensidades de vermelho e 

amarelo que os demais materiais. A rugosidade não é afetada pelo sistema de 

iniciação. Adicionalmente, compósitos contendo apenas PPD sem a presença do co-

iniciador não polimerizam adequadamente e os compósitos contendo apenas BAPO 

apresentaram os maiores valores de dureza; os compósitos contendo CQ, valores 

intermediários e os compósitos contendo PPD, os menores valores. 
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