
 

 

 

 

6 DISCUSSÃO 

 

 

 

O Instituto de Engenharia Mecânica do Reino Unido definiu desgaste 

como “a progressiva perda de substância da superfície de um corpo causada por ação 

mecânica”. Na odontologia, o desgaste abrasivo ocorre quando duas superfícies em contato 

sofrem movimentos de deslocamento com aplicação de determinada carga (SULONG & 

AZIZ, 1990).  

Segundo CRNKOVIC et al. (1991), devido às diferenças importantes 

entre os diversos tipos de processos de abrasão, encontra-se grande dificuldade na sua 

classificação, sendo sua terminologia, ainda, pouco precisa. No entanto, a terminologia 

mais utilizada é a proposta por Avery (1961) apud CRNKOVIC et al. (1991), incluindo 

duas categorias: 

1. Abrasão a dois corpos – quando partículas abrasivas duras são animadas de movimento 

em relação à superfície em estudo. 

2. Abrasão a três corpos – representa a interposição de partículas abrasivas livres entre as 

superfícies animadas de movimento relativo. 

Nesse estudo, o equipamento utilizado (Figura 1) propiciou a realização 

do teste de desgaste a seco com predominância de configuração a dois corpos. A carga 

aplicada de 0,3 kg era suficiente para não fragmentar as partículas do abrasivo. 

Os elementos químicos majoritários (Ni-Cr, Co-Cr, Ti), os quais 

compõem as ligas testadas, caracterizam a composição básica desses materiais. Outros 

elementos em proporções menores, porém fundamentais para ações metalúrgicas 

específicas, também apresentam suas particularidades (KELLY & ROSE, 1993). Enquanto 

o elemento C exerce efeito pronunciado sobre a resistência mecânica e dureza, Mo, Si e Mn 
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são considerados elementos endurecedores (ELBERT & RYGE, 1965). Segundo 

CHADWICK et al. (1990), as diferenças nos valores de dureza de superfície dos materiais 

pode ser atribuída à composição. A Tabela 2 mostra que, apesar das diferenças marcantes 

na composição dos materiais (a liga VB contém berílio, diferindo da liga VB2 - as duas 

compostas basicamente por Ni-Cr - e a liga New, composta basicamente por Co-Cr), para 

as ligas VB, VB2 e New, o valor inicial de dureza (Tabela 8 e Figura 6) e seu 

comportamento ao longo do estudo (Tabela 10 e Figura 6) não tiveram diferenças 

significantes. As ligas W99 e Neo, contendo, igualmente, Ni e Cr como elementos 

majoritários, tiveram valores iniciais de dureza significantemente diferentes entre si e, 

ainda, significantemente menores que a das ligas VB e VB2 (Tabela 8 e Figura 6). Por 

outro lado, a variação na dureza das ligas W99 e Neo, no decorrer das etapas de abrasão, 

não foi significantemente diferente, mas foi significantemente maior que a variação 

apresentada pelas ligas VB, VB2 e New (Tabela 10 e Figura 6). Apesar disso, a dureza das 

ligas W99 e Neo ainda permaneceu menor que a daquelas. 

A variação na dureza para todas as ligas testadas, mostrando um aumento 

progressivo de seus valores médios no decorrer das etapas de abrasão (Figura 6), pode estar 

relacionado ao processo de desgaste provocado pelo trabalho a frio (KING et al., 1994; 

BEZZON et al., 2001), o qual resulta no encruamento do metal (VIEIRA, 1965). 

Embora o Ti tenha apresentado aumento médio na dureza do valor inicial 

ao valor final, conforme mostra a Figura 6, houve variação nos seus valores de dureza no 

decorrer das etapas de abrasão, como podemos observar no Anexo D. Dos valores iniciais 

houve aumento após a primeira série de ciclos de abrasão (200 ciclos) e foi gradualmente 

diminuindo de acordo com as próximas séries de ciclos de abrasão (400, 600 e 800 ciclos). 

Este aumento na dureza pode ser determinado por uma camada denominada “alfa-case”, 

resultante do efeito da reação do metal com os componentes químicos do revestimento 

(TAÍRA et al., 1989; TAKAHASHI et al., 1990; KING et al., 1994), podendo chegar a 100 

µm de espessura (VOITIK, 1991). A partir da segunda série de ciclos de abrasão, ou seja, 

após 400, 600 e 800 ciclos, os valores foram diminuindo com a eliminação da camada 

mencionada. Segundo KING et al. (1994), a dureza decresce gradualmente para o interior 

até 200 µm quando, então, torna-se constante.  
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Considerando que dureza é a indicação da resistência de uma liga à 

indentação permanente, sua relação com outras propriedades é expressiva (KING et al., 

1994). Segundo a teoria de Babichev, para materiais, os metais em particular, a resistência 

ao desgaste é diretamente proporcional à dureza (SEGHI et al., 1991), cujos valores têm 

sido usados para indicar o potencial de resistência à abrasão e propriedades de resistência 

mecânica (MOFFA et al., 1973a). No entanto, os resultados desse estudo mostraram, assim 

como em resultados previamente relatados (BEZZON et al., 2001), baixos coeficientes de 

correlação (Tabela 15), indicando que o valor de dureza, por si, não tem relação direta para 

pressupor a resistência ao desgaste abrasivo das ligas testadas.  

SLACK (1949) já havia relatado que a dureza tinha pequena relação com 

o desgaste, uma vez que a borracha, de baixa dureza, freqüentemente desgastava o aço, de 

alta dureza. WRIGHT (1969) também constatou que, embora os valores de dureza do 

esmalte e dos metais testados fossem semelhantes, a abrasão do esmalte foi drasticamente 

maior que a dos metais. A ausência de correlação entre desgaste e dureza para as resinas 

compostas também foi verificada por WILLEMS et al. (1992b). A redução na dureza de 

superfície, para alguns materiais, não resultou em aumento na taxa de desgaste 

(CHADWICK et al., 1990). 

O desgaste abrasivo é uma característica (HARRISON & DRAUGHN, 

1976; DRAUGHN & HARRISON, 1978; ANUSAVICE, 1996) que pode estar mais 

relacionado com a microestrutura do que com a própria dureza (Moore (1974) apud 

CRNKOVIC et al., 1991).  

Na tentativa de buscar informações sobre a possível relação da 

microestrutura com as taxas de desgaste, uma das propostas desse estudo foi analisar 

metalograficamente as fases presentes na superfície das ligas testadas após cada série de 

ciclos de abrasão. Dessa forma, as Figuras 8 a 13 mostram as fotomicrografias das ligas 

metálicas W99, VB2, Neo, VB, New e Ti, respectivamente. Com exceção do Ti, à medida 

que os materiais foram desgastados a microestrutura não se alterou. Cada material, porém, 

apresentou estrutura metalográfica própria, caracterizada por diferentes fases que podem ter 

sido determinantes para as taxas de desgaste abrasivo. 

No processo de resfriamento e solidificação é que a microestrutura das 

ligas é definida (BARAN, 1983). Nesse processo, a precipitação de fases secundárias 
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resulta da saturação da matriz que separa os elementos ligantes. Como resultado, formam 

uma nova fase (BARAN, 1979) cuja identificação, exceto nas ligas que contém berílio, 

propõe um desafio (BARAN, 1983).  

As estruturas lamelares presentes, em grande parte, na região 

interdendrítica da liga VB (Figura 11), assemelham-se com as características da escrita 

chinesa (ASM HANDBOOK COMMITTEE, 1995) e foram identificadas por 

BUMGARDNER & LUCAS (1993) como fases eutéticas Ni-Be, sendo o Be detectado 

somente nos espaços interdendríticos. LEWIS (1975d) admite que essas fases são 

consideravelmente mais duras que a matriz.  

O elemento químico C, pela alta solubilidade na matriz de Ni (LEWIS 

1975d), também exerce efeito pronunciado sobre as propriedades mecânicas 

(PAFFENBARGER et al. 1943; EARNSHAW, 1956). É também durante a solidificação da 

liga fundida que se dá a formação de carbonetos metálicos (BARAN, 1979). A facilidade 

de reação do carbono com outros elementos metálicos resulta na formação de uma 

variedade de carbonetos do tipo MC, M6C e M23C6, sendo M representado por vários 

elementos metálicos (LEWIS, 1975c, 1975d; BARAN, 1979, 1983).  

Os carbonetos com forma globular são predominantemente da variedade 

M6C (LEWIS 1975c), semelhantes a fases globulares encontradas no interior das dendritas 

das ligas VB2 (Figura 9) e VB (Figura 11). Esses carbonetos são caracterizados, em grande 

parte, por Mo, embora outros elementos com diferenças de densidades, como Cr e Ni, 

possam substituí-lo, reforçando a resistência mecânica da matriz, já determinada pela 

presença de elementos ligantes, principalmente Cr. Segundo BARAN (1979), a matriz 

primária (dendritas) é rica em Ni, porém outros elementos, em menores proporções, como 

Cr e Mo, também estão presentes. Silício, nióbio e alumínio também podem fazer parte da 

matriz primária, quando presentes na composição.  

Por serem as últimas fases da liga a se solidificarem (LEWIS, 1975c), os 

carbonetos estariam situados predominantemente na fase interdendrítica e, nessa região, 

seriam amplamente responsáveis pela dureza e resistência mecânica (EARNSHAW, 1956; 

LEWIS, 1975c), parecendo particularmente importantes na resistência à abrasão (Gahr  

(1979) apud CRNKOVIC et al., 1991). Os carbonetos predominantes na região 

interdendrítica são do tipo M23C6, com formas irregulares, sendo M representado por, Cr, 
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principalmente, mas com possíveis contribuições de Mo e outros elementos, quando 

presentes (LEWIS, 1975c, 1975d; BARAN, 1979, 1983). Segundo BARAN (1979), a 

estrutura interdendrítica das ligas à base de Ni é rica em Cr, Mo e, em menores proporções, 

Ni. Diante disso, as fases típicas de carbonetos, com formas irregulares, presentes no 

interior da região interdendrítica das ligas W99, VB são, possivelmente, carbonetos da 

variedade M23C6. Essas fases, também presentes na região interdendrítica da liga New, à 

base de Co, podem ser carbonetos da mesma variedade, uma vez que formam-se mais 

prontamente nessa região e são freqüentemente ricos em Cr.  

Além dos carbonetos, outros precipitados metálicos, representados por 

diferentes formas e localizações, foram também observados nas ligas VB2, VB e New. 

Segundo LEWIS (1975c), a formação desses compostos faz melhorar as propriedades 

mecânicas das ligas metálicas. No caso da liga VB, os finos precipitados, no interior de 

suas dendritas, são postulados, de acordo com BARAN (1979), como uma terceira fase rica 

em Al, Ni e Cr, podendo ser resultante do processo de fundição. Esses compostos, segundo 

LEWIS (1975c) e HUGET (1980), são normalmente designados Ni3Al, o que é possível, 

visto que a liga VB contém Al em sua composição (Tabela 2).  

 Provavelmente, carbonetos do tipo MC também podem estar presentes no 

interior e nos limites das dendritas de ligas de Ni-Cr. Embora o Ti seja o elemento metálico 

mais freqüentemente envolvido nesse tipo de carboneto, outros elementos como Mo, Ni e 

Cr podem substituí-lo (LEWIS, 1975c). Assim, as fases típicas de carbonetos presentes nas 

ligas W99, VB2, VB e New também podem ser da variedade MC. 

Com relação à liga W99, a grande área de fase secundária, caracterizada 

por uma estrutura homogênea contendo carbonetos, sendo ambos regularmente distribuídos 

(Figura 8), pode ter sido determinante para o seu comportamento frente à abrasão. 

Considerando que a distribuição regular de estrutura interdendrítica, aliada à fração 

relativamente maior de precipitados metálicos presentes nas ligas VB2, VB, New (Figuras 

9, 11 e 12), podem ter sido determinantes no ritmo de perda de peso destas 3 ligas (Tabela 

5) e que a liga W99 teve menor valor de dureza do início ao término dos estudos (Figura 6), 

a presença de estrutura secundária homogênea, contendo grande fração de carbonetos 

regularmente distribuídos, pode ter determinado a semelhança no ritmo de abrasão com as 

outras 3 ligas (Tabela 5). 
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Por outro lado, a liga Neo (Figura 10) também revelou disposição regular 

de fase secundária que, apesar da grande área, foi marcada por uma distribuição não 

homogênea de seus elementos (segregações químicas no interior da fase secundária), o que 

poderia justificar a perda de peso significantemente maior que a das outras ligas. 

Uma vez constatado maior ritmo de perda de peso da liga Neo, tendo esta, 

dureza maior que a liga W99 que, por sua vez, apesar do seu menor valor de dureza, 

apresentou ritmo de perda de peso estatisticamente semelhante ao das ligas VB2, VB e 

New, podemos admitir que a microestrutura, revelando a presença de grande fração de 

precipitados metálicos e de carbonetos, bem como a presença de grande área de fase 

secundária homogênea, quando distribuídos regularmente por toda a superfície, parecem 

influenciar na resistência à abrasão das ligas que compõem os sistemas Ni-Cr e Co-Cr, 

independentemente dos seus valores de dureza.  

Para as ligas de titânio, a microestrutura pode variar de acordo com as 

fases predominantes, denominadas alfa, beta e alfa-beta, em temperatura ambiente, 

caracterizando 3 tipos de ligas disponíveis no mercado (TAÍRA et al., 1989). EsSas ligas 

são obtidas por meio da inclusão de elementos químicos estabilizadores, sendo Al e O alfa- 

estabilizadores, enquanto V é beta-estabilizador (TAÍRA et al., 1989).   

A predominância de fase alfa na liga Ti (Figura 13) é sustentada pela 

presença do elemento O na sua composição (Tabela 2) e caracterizada pela facilidade de 

solda e grande resistência a altas temperaturas e à oxidação (TAÍRA et al., 1989). No 

entanto, a fase alfa determina dificuldade para se modelar ou trabalhar a frio (TAÍRA et al., 

1989) que, somado à solubilidade do C na matriz de Ti e à presença de carbonetos, pode 

justificar a perda de peso significantemente menor que a das outras ligas (Tabela 5 e/ou 

Figura 5) apesar da dureza da liga Ti ter sido menor que a das ligas VB, VB2 e New 

durante todo o estudo (Figura 6). 

 É possível que os carbonetos presentes na superfície da liga Ti sejam 

provavelmente do tipo MC visto que, como já relatado (LEWIS, 1975c), o elemento 

metálico freqüentemente envolvido neste tipo de carboneto é o Ti, formando TiC.  

É importante salientar que a denominação “alfa-case” da camada mais 

externa da liga, resultante da reação do titânio fundido com constituintes do revestimento 

queimado e caracterizada pela grande quantidade de elementos alfa estabilizadores, 
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principalmente oxigênio, não caracteriza a fase alfa encontrada na microestrutura do titânio, 

já que esta, apesar de ser determinada pela presença de elementos alfa-estabilizadores, não 

resulta de nenhuma reação com o molde. Assim, podemos ter uma liga de titânio tipo beta 

com grande quantidade de oxigênio absorvido, conforme demonstrado por TAÍRA et al. 

(1989), podendo chegar a 100 µm de espessura, segundo VOITIK (1991). Esta camada 

pode ter sido responsável pelo aumento na dureza da liga Ti na condição C1 (TAÍRA et al., 

1989; TAKAHASHI et al., 1990; KING  et al., 1994), diminuindo gradualmente em direção 

ao seu interior (condições C2, C3 e C4), conforme mostra o Anexo D. De acordo com 

TAÍRA et al. (1989), a diminuição na dureza ocorre à medida que a quantidade de oxigênio 

absorvido diminui. Segundo KING et al. (1994), a dureza decresce gradualmente para o 

interior até 200 µm quando, então, torna-se constante. 

Segundo VIEIRA (1965), não existe uma relação definida entre dureza e 

resistência ao corte ou ao desgaste devido à falta de homogeneidade dos materiais, uma vez 

que estes podem ter constituintes diversos. A diferença entre os sistemas avaliados ficou 

caracterizada por microestruturas bastante distintas (Figuras 8 a 13). No entanto, as fases 

características da microestrutura da liga Ti pareceram exercer maior influência na 

resistência à abrasão do que as fases características da microestrutura dos sistemas de Ni-Cr 

e Co-Cr, se levado em conta o gráfico da Figura 5. Por outro lado, a dureza dos materiais 

parece não ser influenciada pelas diferenças nos constituintes básicos dos sistemas, visto 

que, enquanto 3 ligas que compõem os sistemas Ni-Cr/Co-Cr foram relativamente mais 

duras que a liga Ti, duas delas foram menos duras, como mostra a Figura 6. 

O estudo da dureza, relatando os valores iniciais e sua variação no 

decorrer das séries de ciclos de abrasão, foi conduzido por meio do método Rockwell 30N 

em vista da facilidade de leitura dos valores, já que este método proporciona a leitura direta 

no equipamento. O método Vickers, utilizado para obtenção de valores de dureza num 

estudo piloto (BEZZON et al., 2001), foi descartado em vista da dificuldade de leitura das 

diagonais na fase em que os corpos-de-prova apresentavam-se com a superfície bruta de 

fusão (condição C0). Nessa fase, os valores de dureza (D1) eram referência para o teste de 

correlação com a taxa de desgaste dos corpos-de-prova após a primeira série de ciclos de 

abrasão (C1). 
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Esse estudo comprova que estimar resistência à abrasão de ligas de metais 

básicos, tomando como parâmetro os valores de dureza relatados pelos fabricantes, pode 

resultar em erro. Na verdade, a performance dos materiais, no que se refere à propriedade 

de resistência à abrasão, parece um fenômeno cuja complexidade pode ser determinada por 

uma combinação de outros parâmetros (composição química, microestrutura, módulo de 

elasticidade, porcentagem de alongamento), além da dureza. 

Segundo HARRISON & LEWIS (1975), em nenhum dos materiais, a 

propriedade de resistência à abrasão é relatada pelos fabricantes. Surge a expectativa, 

portanto, de que embora possa ser difícil o desenvolvimento de uma metodologia 

apropriada, seria útil que as ligas odontológicas pudessem, também, ser classificadas de 

acordo com sua resistência à abrasão. 
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