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RESUMO 

Souza, KS. Estudo eletroquímico de ligas à base de cobralto-cromo e níquel-

cromo. 2011. 128p. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em 

Química. Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 
 

Ligas metálicas não nobres são amplamente utilizadas em odontologia desde a 

segunda metade do século XX. Várias ligas metálicas para utilização em próteses sobre o 

implante dentário têm sido propostas nos últimos anos, visando uma melhor interação metal-

cerâmica e maior resistência eletroquímica ao ambiente bucal. O objetivo deste trabalho é 

avaliar e comparar o comportamento eletroquímico in vitro de ligas à base de cobalto-cromo e 

níquel-cromo, utilizadas em supra estruturas de implantes dentários. Estas ligas foram 

estudadas em meios de solução aquosa de NaCl 0,15 mol L
-1

, saliva artificial e NaCl 0,15 mol 

L
-1

 com adição de caseína, fluoreto de sódio ou ácido acético, a partir de técnicas 

eletroquímicas e não eletroquímicas. Como técnicas eletroquímicas foram empregadas: 

medidas de potencial de circuito aberto, curvas de polarização anódica, cronoamperometria, 

voltametria cíclica e espectroscopia de impedância eletroquímica. As técnicas não 

eletroquímicas utilizadas foram: espectroscopia de absorção atômica com atomização 

eletrotérmica (EAA-FG), espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios-X (XPS), 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia de energia dispersiva (EDS). 

Foram realizados testes de citotoxicidade utilizando a metodologia de incorporação do 

vermelho neutro. Uma boa correlação foi estabelecida entre os resultados obtidos pelas 

diferentes técnicas. Em solução de NaCl e saliva artificial as ligas apresentaram a seguinte 

ordem de resistência à oxidação: CoCrW < NiCrMo < CoCrMo. O filme formado em meio de 

saliva artificial se mostrou mais protetor do que o formado em meio de NaCl para todas as 

ligas, indicando que componentes presentes na saliva ao se adsorverem na superfície 

conferem uma maior proteção à mesma. As análises por XPS confirmaram a existência de um 

filme rico em Cr(III) com pequena concentração de cobalto e de níquel no filme passivo. As 

análises por EAA-FG a potenciais mais positivos mostraram que nesta região há oxidação 

generalizada, com a total dissolução do filme passivo e formação de Cr(VI), Ni(IV) e Co(II). 

As análises por MEV-EDS, para a superfície das ligas CoCrW e NiCrMo, apresentaram uma 

superfície quase homogênea e composições semelhantes antes e após 8h de imersão em meio 

de NaCl e em saliva artificial. A caseína atuou inibindo os processos de oxidação sobre a liga 

CoCrW e NiCrMo e sua atuação se tornou mais intensa com o aumento do potencial. A liga 



 
 

NiCrMo apresentou maior resistência à corrosão em meio de caseína quando comparada com 

a liga CoCrW. Os íons fluoreto atuam melhorando as características passivantes do filme, mas 

este efeito decresce com o aumento do potencial; a presença de ácido acético causa um 

aumento do efeito passivante do filme, à medida que cresce o potencial. As ligas CoCrW e 

NiCrMo não apresentaram efeito citotóxico, de acordo com a metodologia utilizada.  

 

 

Palavras chave: ligas CoCr, ligas NiCr, saliva artificial, caracterização eletroquímica, 

citotoxicidade 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Souza, KS. Electrochemical study of Co-Cr and Ni-Cr based alloys. 2011. 128p. 

Masters Thesis – Graduate Program in Chemistry. Instituto de Química, 

Universidade de São Paulo, São Paulo. 
 

 

 No noble metallic alloys are largely employed in odontology since the second part of 

the XX centrury. Different alloys have been proposed in order to be used in prosthesis on 

dental implants at last years, with the objective to obtain electrochemical resistance to oral 

environment. The aim of this work is to evaluate and to compare the electrochemical behavior 

―in vitro‖ of Co-Cr and Ni-Cr based alloys, used on dental implants structures. These alloys 

were studied in 0.15 mol L
-1

 NaCl aqueous in the absence and presence of casein, artificial 

saliva, sodium fluoride and acetic acid, using electrochemical and non-electrochemical 

techniques. Open circuit potencial measurements, anodic polarization curves, 

cronoamperometry, cyclic voltametry and electrochemical impedance spectroscopy were used 

as electrochemical techniques. Atomic  absorption spectroscopy with graphite furnace (EAA-

GF), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), scaning electron microscopy (SEM) and 

energy dispersive spectroscopy (EDS) were used as non electrochemical techniques. 

Cytotoxicity tests using the neutral red incorporation methodology were performed. A good 

correlation between the different techniques it was obtained. The alloys presented the 

following corrosion resistance order: CoCrW < NiCrMo < CoCrMo. The film formed in 

artificial saliva has been showed a better protective action than the observed in NaCl medium 

for the three studied materials as an indicative of the adsorption of substances present on 

saliva and the consequent inhibitive effect. XPS analysis have confirmed the presence of a 

Cr2O3 film with low Co(II) and Ni(II) concentrations. EAA-GF analysis at more positive 

potentials have shown the presence of generalized oxidation with total dissolution of the 

passive film resulting in Cr(VI), Ni(IV) and Co(II) ions as soluble products. MEV and EDS 

analysis have shown a quasi homogeneous and similar surface before and after 8h immersion 

in NaCl and artificial saliva. Casein has acted as inhibitor for oxidation process of CoCrW 

and NiCrMo in NaCl medium and its effects increases as the potential becomes more positive. 

The alloy NiCrMo presented a higher corrosion resistance in NaCl solution containing casein 

when compared to the CoCrW alloy. Ions fluoride has promoted a better performance of the 

film at Ecorr but its effects decreases at more positive potentials.The presence of acetic acid 



 
 

increases the passivating effect as potencial becomes more positive. Cytotoxicity was not 

observed for the alloys studied, using the described methodology. 

 

Keywords: metalic alloys, artificial saliva, electrochemical characterization, cytotoxicity  
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Introdução e Objetivos 

1.1. Introdução 

 

A busca por uma melhor qualidade de vida do homem tem sido objeto de preocupação 

da sociedade no decorrer dos anos. Atrelado a isso, tem-se constatado uma enorme procura 

por materiais que contribuam para uma melhoria da saúde e bem estar da população mundial. 

Ao se tratar de saúde, especificamente da saúde bucal, o empenho por avanços na área de 

materiais tem sido o objetivo de muitos trabalhos de pesquisa. 

Os materiais metálicos em odontologia têm várias utilizações: em ortodontia são 

utilizados em braquetes e fios ortodônticos, utilizados para correção da postura do dente; em 

implantodontia têm-se os implantes dentários, que são raízes artificiais metálicas afixadas no 

osso do maxilar, realizando a mesma função das raízes dos dentes e a prótese, que é a 

estrutura sobre o implante que dá corpo ao dente, posteriormente revestida com um material 

cerâmico ou polimérico. A figura 1 apresenta alguns exemplos.  

 

 

Figura 1 - Exemplos de braquetes, fios, implantes e próteses dentárias. 

Pesquisadores têm constatado a existência de uma variedade de problemas no meio 

bucal, tornando-se necessário, em muitos casos, a modificação e/ou substituição da estrutura 

dentária existente. Conforme Anusavice (1), desde tempos remotos tem ocorrido uma busca 

pelo desenvolvimento e seleção de materiais protéticos biocompatíveis, capazes de suportar as 

diferentes composições do ambiente bucal. Historicamente, segundo eles, uma vasta seleção 

de materiais foi utilizada para este fim, por exemplo: dentes de animais, dentes humanos, 

conchas marinhas, marfim, ossos e outros. 

A mais antiga evidência documentada da utilização de materiais em meio bucal é 

atribuída aos maias em 600 D.C. e aos etruscos em 700 D.C. A odontologia só começou a ser 

encarada com maior fundamentação cientifica a partir de 1728, com o advento da 

―odontologia moderna‖ iniciada por Fauchard (1678–1761) que publicou um tratado 

descrevendo vários tipos de restaurações dentárias, incluindo também procedimentos para a 
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confecção de uma dentadura de marfim. No entanto, verificou-se uma estagnação do interesse 

cientifico na área, nos anos posteriores, ficando a odontologia sendo utilizada principalmente 

de forma artesanal. Esta estagnação foi quebrada no final do século XIX, graças às 

investigações de G. V. Black, que se aprofundou em vários aspectos da odontologia 

restauradora, dando suporte suficiente para que no início do século XX, outros se somassem a 

esses esforços de forma a permitir um real avanço cientifico nesta área (1,2). 

A real explosão quanto à intensidade das pesquisas em materiais dentários, se deu a 

partir de 1919 sob orientação de Wilmer Souder (1). Souder, patrocinado pelo exército 

americano, reuniu uma equipe a fim de pesquisar as especificações para avaliação e seleção 

das amálgamas dentárias, para uso no serviço federal. A publicação do seu primeiro relatório 

causou um verdadeiro êxtase entre os profissionais de odontologia, que viam o início de um 

futuro promissor para a ciência dos materiais odontológicos.  

Atualmente os materiais restauradores podem ser reunidos em quatro grupos: metais, 

cerâmicas, polímeros e compósitos. No inicio do século XX foram propostas as primeiras 

técnicas de fundição de metais que aliadas aos avanços obtidos por Souder, foram suficientes 

para tornar os materiais metálicos pioneiros na restauração dentária. 

Com a crescente utilização das ligas metálicas surgiu um problema: como evitar as 

manchas e a degradação observadas nos metais, após entrarem em contato com o ambiente 

bucal? Sabe-se que os metais reagem com o meio, resultando em sua oxidação e consequente 

formação de compostos químicos. 

A partir desta problemática foi necessária a utilização de ligas metálicas que fossem 

inativas quimicamente, ou seja, que não sofressem processos de corrosão em meio bucal. 

Metais como ouro, paládio e platina satisfazem a esta exigência, pois apresentam um alto 

valor de potencial de eletrodo. Já metais como Ni,Cr, Zn, Cu e outros ditos não nobres, por 

terem um baixo potencial de eletrodo, facilmente sofrem corrosão. Como a combinação dos 

metais na formação da liga metálica pode ser muito variada, tornou-se necessária a 

classificação destas ligas. Foi com esse objetivo que a American Dental Association, em 

1984, propôs uma classificação simples para a fundição de ligas odontológicas (1). 
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Tabela 1 - Classificação de ligas da América Dental Association (1984) (1). 

Tipo de Liga Conteúdo Total de metal nobre 

Altamente nobre Contém 40% de Au e 60% dos elementos metálicos nobres (Au 

+ Ir + Os + Pt + Rh + Ru) 

Nobre Contém > 25% de elementos metálicos nobres 

Predominantemente de 

metais ativos passiváveis 

Contém < 25% de elementos metálicos nobres 

 

A utilização de metais nobres em ligas metálicas para uso odontológico agrega um alto 

valor às mesmas, e quanto maior a proporção destes metais (ligas altamente nobres), mais 

caro ficará o tratamento dentário. Em virtude disso, houve uma tendência em substituir ligas 

nobres por ligas alternativas, de menor custo. Segundo Wataha (3), não somente a questão 

econômica, mas outros dois fatores também contribuíram para a progressiva substituição 

destas ligas em odontologia: a necessidade de melhores propriedades físicas, principalmente 

no que diz respeito à elasticidade e resistência à tração e a crescente preocupação com a 

biocompatibilidade. Nos últimos 30 anos várias ligas de metais passiváveis têm sido 

desenvolvidas e estudadas buscando aliar estes fatores e ao mesmo tempo têm sido objeto de 

intensa pesquisa, principalmente ligas à base de NiCr e CoCr, onde um dos principais 

objetivos de pesquisa é o seu comportamento eletroquímico no ambiente bucal (4-12). 

O processo de corrosão em materiais dentários é o mais importante por causa da 

citotoxicidade dos produtos químicos liberados. Segundo Anusavice (1), corrosão é um 

processo químico ou eletroquímico através do qual um metal é atacado por agentes naturais, 

como ar, água, ou outro oxidante presente no meio, resultando em dissolução, deterioração ou 

enfraquecimento parcial ou completo do material metálico. Em ambiente bucal, a corrosão irá 

ocorrer com a perda de íons metálicos pela liga dentária diretamente na solução ou devido à 

progressiva dissolução de um filme, geralmente óxido, que envolve a liga. 

A corrosão em ambiente bucal é complexa, e não suficientemente entendida. Vários 

fatores contribuem para esta complexidade, por exemplo: falta de homogeneidade do metal, 

composição do meio, temperatura e natureza dos metais envolvidos. Embora isto seja uma 

realidade, houve grandes avanços no que diz respeito à melhora nas propriedades das ligas 

metálicas utilizadas em odontologia e nenhuma evidência de sérios prejuízos à saúde dos 

pacientes tem sido relatada. 
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1.2. Objetivos 

 

Este trabalho teve como objetivos gerais: caracterizar sob o ponto de vista eletroquímico a 

liga CoCrW empregada em próteses sobre implantes dentários e estabelecer uma 

comparação entre o comportamento da referida liga e o das ligas NiCrMo e CoCrMo. 

 

Objetivos específicos 

- comparar em meios de solução salina (NaCl 0,15mol L
-1

) e saliva artificial o 

comportamento eletroquímico das ligas e caracterizar o filme formado nas respectivas 

superfícies; 

- comparar em meios de solução salina e saliva artificial o comportamento eletroquímico 

das ligas CoCrW e CoCrMo; 

- estudar o efeito da caseína no comportamento eletroquímico das ligas CoCrW e 

NiCrMo; 

- estudar o efeito da presença de íons fluoreto e de ácido acético nas características do 

filme passivo da liga CoCrW; 

- Realizar testes de citotoxicidade das ligas CoCrW e NiCrMo. 
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Revisão bibliográfica 

2.1. Ligas empregadas em próteses sobre implantes 

  

Ligas são materiais metálicos formados pela combinação de dois ou mais metais ou, um 

ou mais metais e um não metal. A tabela 2 mostra os componentes das principais ligas 

utilizadas em odontologia. 

 
Tabela 2 - Componentes de ligas metálicas utilizadas em odontologia (1). 

Liga Componentes típicos 

À base de Ouro Ag, Au, Cu, In, Pd, Zn 

À base de Paládio Ag, Pd, Ga, Cu 

À base de Prata Ag, Pd 

À base de Cobalto Co, Cr, Mo, Fe, C, Si, Mn, W 

À base de Níquel Co, Ni, Mo, Fe, C, Be, Mn 

Titânio puro Ti, O, N, C, Fe, H 

À base de Titânio Ti, V, Al, Mn, 

 

 Anusavice (1) e Wataha (2) propõem algumas propriedades importantes quando se 

trata do desempenho clínico de ligas odontológicas, a saber: tamanho de grão, estrutura de 

fase (microestrutura), dureza e módulo de elasticidade, cor, resistência à corrosão e interação 

metal-cerâmica. 

 Ligas à base de cobalto-cromo foram desenvolvidas décadas atrás, para a indústria 

aeroespacial. Anos depois passaram a ser utilizadas para implantes ortopédicos e próteses 

dentárias, devido à sua boa resistência mecânica e pela formação de um filme passivante, de 

óxido de cromo, em sua superfície. Ligas à base de níquel-cromo apresentam características 

semelhantes às de Co-Cr, mas sua maior utilização se dá em materiais odontológicos. Embora 

houvesse preocupações quanto à alergia ao níquel, um encontro em Michigan, EUA, em 1985 

concluiu que ligas à base de níquel apresentavam um comportamento clínico bem 

estabelecido quanto a sua estabilidade no ambiente bucal. Este encontro favoreceu o 

crescimento da utilização de ligas à base de NiCr em materiais odontológicos. Vários metais 

podem ser adicionados à liga metálica, e dependendo dos elementos de liga, haverá mudanças 

significativas na natureza e estrutura das fases formadas. Estas mudanças refletirão não 

somente em aspectos mecânicos da liga, mas quanto à sua resistência à corrosão. Por 

exemplo, o cromo é o grande responsável pela resistência à corrosão e outros metais, como 

tungstênio, são responsáveis pela boa interação metal-cerâmica. 
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Ligas como CoCrMo, NiCrMo têm sido largamente estudadas na literatura (3-7) 

quando comparadas com as ligas CoCrW, que têm recebido uma pequena atenção, tanto do 

ponto de vista metalúrgico quanto eletroquímico (8,9).  

 

2.2. Natureza do ambiente fisiológico 

 

A saliva natural é uma mistura de fluidos secretados por glândulas parótidas, 

sublingual e submandibular e que varia em composição e volume a depender do individuo 

(10). Devido à complexidade da composição da saliva natural, a sua utilização, em testes in 

vitro, torna-se inviável. Desta forma a utilização de saliva artificial, que teria uma composição 

mais ou menos similar à primeira, tem sido feita (11). 

Conforme Darvell e Leung (12), a aplicação de saliva artificial para estudos de 

materiais dentários remonta a 1931, e desde então, várias fórmulas têm sido propostas, 

embora com pouca variação da composição, para serem utilizadas como soluções que imitem 

a saliva natural, em vários sistemas. Várias otimizações têm sido realizadas na fórmula da 

saliva artificial para testes in vitro (11,12). A proposta de Leung para a fórmula da saliva 

artificial acabou sendo largamente utilizada passando a ser considerada como uma solução 

aceitável pela norma ISO 10.271 (13), que padroniza os testes de corrosão aplicados em 

materiais metálicos para uso odontológico, para composição ver tabela 8. 

 

2.3. Corrosão em materiais metálicos 

 

A degradação do material torna-se indesejável à medida que prejudica a integridade do 

implante e facilita a liberação de íons, que poderiam causar problemas à saúde do hospedeiro. 

A corrosão de materiais metálicos pode afetar o tecido no entorno da prótese/implante de três 

formas: o fluxo de corrente elétrica afeta o comportamento das células, os processos de 

corrosão podem afetar o ambiente químico (pH, pO2) e a liberação de íons metálicos pode 

afetar o metabolismo celular. 

Os processos de corrosão em implantes/próteses utilizados no ambiente bucal se 

apresentam de várias formas, sendo classificados como (14,15): 

Corrosão uniforme: Este tipo de corrosão é definido como uma reação eletroquímica que 

procede de modo uniforme ao longo de toda a superfície exposta. Isto produz um fluxo 

normal de íons num implante, podendo interagir com o tecido. 
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Corrosão galvânica: Ocorre devido ao acoplamento galvânico entre diferentes metais que 

entram em contato direto, ou por meio do eletrólito. Neste caso o material menos nobre (mais 

reativo) atuará como ânodo onde ocorrerá a reação de oxidação, enquanto que o material mais 

nobre (menos reativo) atuará como cátodo e sobre ele ocorrerá à reação de redução de alguma 

espécie existente no meio. A combinação inapropriada de metais, com diferentes 

características, como parafusos de titânio em contato com superfície de aço inoxidável, 

acarreta um grande desgaste, devido a processos de corrosão no aço inoxidável. 

Corrosão por fenda (fissura): Ocorre com a formação de fendas sobre a superfície do material 

ou nos contatos entre prótese e implante. Este processo causa estagnação do eletrólito, 

proporcionando um ataque localizado no material devido à formação de uma cela de 

concentração de oxigênio e diminuição do pH da solução estagnada na vizinhança do material 

metálico. 

Corrosão por Pites: Corrosão por pite é uma forma de ataque extremamente localizada, 

resultando em buracos na superfície. Em geral é observada em materiais passivados, em 

virtude do rompimento, em pequenas áreas, do filme protetor. Há uma maior suscetibilidade 

dos metais, à corrosão por pite, em ambientes contendo íons cloretos, ou com baixa 

concentração de oxigênio. 

Corrosão intergranular: Devido à natureza de sítios mais reativos, a corrosão intergranular 

ocorre preferencialmente ao longo dos contornos de grãos em certas ligas. Este tipo de 

corrosão localizada decorre da não homogeneidade da superfície. 

Corrosão por tensão: Em uma condição oral, um meio agressivo, a peça metálica sob tensão, 

sofre corrosão. Pequenas irregularidades (rachaduras, depressões) podem acelerar este 

processo, levando a um comprometimento mecânico. 

 

2.4. Biocompatibilidade de ligas metálicas 

 

Segundo Balamurugan et al (15), biomateriais são definidos como qualquer material 

sintético que é usado para substituir ou restaurar a função do tecido corporal e está 

continuamente ou intermitentemente em contato com o fluido corporal. Houve um grande 

avanço nos biomateriais metálicos ao longo do século XX, principalmente devido ao avanço 

dos materiais metálicos empregados na medicina cirúrgica. Hoje tem-se mais de cinquenta 

tipos de materiais, que vêm sendo utilizados em mais de quarenta tipos de dispositivos 

protéticos. 
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Algumas especificações para os biomateriais são necessárias, pois os mesmos não 

devem causar inflamação crônica, prejuízo às funções celulares e não devem ser tóxicos e ou 

carcinogênicos. Long e Rack (16) afirmam que o material ―ideal‖ para utilização em próteses 

deve ter: uma composição química biocompatível, a fim de evitar reações adversas no tecido 

corporal; boa resistência à corrosão; uma resistência mecânica aceitável, que suporte a carga 

sofrida pela articulação e baixo módulo de elasticidade. 

As ligas metálicas não nobres utilizadas como biomateriais têm características 

passivantes, ou seja, há favorecimento da formação de um filme de óxido protetor sobre sua 

superfície, conferindo resistência à corrosão. De acordo com a teoria da passividade, 

biomateriais metálicos em soluções aquosas são sistemas que apresentam simultaneamente 

uma superfície ativa e passiva. Desta forma o filme de óxido formado apresenta um 

comportamento de dissolução e re-precipitação. Com a falha ou destruição do filme 

passivante, há liberação de íons metálicos e, a menos que o filme seja regenerado, o processo 

de corrosão ocorrerá continuamente. Os íons metálicos liberados são utilizados na 

regeneração do filme, de modo que a quantidade de íons metálicos liberados depende do 

processo de regeneração do filme protetor, conforme esquema apresentado na figura 2. 

 

 

Figura 2 - Processo representativo da regeneração do filme passivo (17). 

 

Morita et al (18) determinaram o tempo de regeneração do filme passivante por 

medidas de potencial de circuito aberto após o desgaste do filme formado, tabela 3. 
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Tabela 3 - Tempo de regeneração da superfície de óxido em materiais metálicos (18). 

Material Tempo de regeneração (min) 

Aço Inoxidável 316L 35,3 

Ti-6Al-4V 8,2 

Co-28Cr-6Mo 12,7 

Zr-2,5Mo 13,8 

 

Verifica-se que o aço inoxidável leva o maior tempo para a regeneração do filme 

protetor, desta forma libera uma maior quantidade de íons para o meio, ao contrário da liga 

Ti-6Al-4V que levou o menor tempo. 

A liberação de íons metálicos para o ambiente bucal pode causar danos à saúde do 

usuário. Este efeito depende seriamente da combinação dos íons metálicos com as espécies 

químicas do meio. Um íon pode rapidamente se combinar com moléculas de água ou ânions 

inorgânicos ao ser liberado no meio, sendo então propensos a formarem moléculas menos 

tóxicas ao organismo. Se a interação com moléculas e íons inorgânicos demorarem mais para 

acontecer, o íon fica livre para se combinar com biomoléculas que podem revelar toxicidade, 

figura 3 (17). 

 

Figura 3 - Toxicidade de íons metálicos a partir da possibilidade de ligações com moléculas e ânions (17). 

Desde Fontana (1720–1805), considerado o fundador da toxicologia moderna, há uma 

crescente preocupação com os efeitos nocivos de substâncias químicas no organismo. 

Segundo Oga, os metais talvez sejam os agentes tóxicos mais conhecidos pelo homem (19). 

Como a manifestação dos efeitos tóxicos do metal está associada à dose, que é a 

quantidade do metal presente no meio intracelular, vários estudos têm sido propostos, 

buscando analisar a liberação de íons metálicos no tratamento ortodôntico (20-25). A 

literatura tem sugerido que a liberação de íons metálicos (originalmente Cr e Ni), nos 

pacientes, durante o tratamento ortodôntico, é em um nível inferior ao que ingerem numa 

rotina diária, não acarretando danos à saúde do paciente. Mas, sabe-se que, com o tempo, os 
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íons liberados vão se acumulando no organismo, e com isso a toxicidade sistêmica nas doses 

de exposição provenientes do tratamento odontológico é indeterminada. 

Para uma melhor visualização da liberação de íons, bem como ingestão diária, ver 

tabelas 4 e 5  conforme citada por Wataha (10). 

 

Tabela 4 - Estimativa de ingestão diária (em µg) na dieta para alguns elementos de ligas metálicas (10). 

Elemento Ingestão numa dieta 

diária (µg) 

Cádmio 50 

Cromo 240 

Cobalto 250 

Cobre 3110 

Ouro <7 

Ferro 23250 

Molibdênio 400 

Níquel 400 

Prata 25 

Titânio 750 

Zinco 14250 

 
 

Tabela 5 - Média de massa liberada por ligas odontológicas (µg/cm2/dia) (10). 

Tipo de Liga Classificação da ADA Média de massa 
liberada (µg/cm2/dia) 

Au-Pt Altamente Nobre 0,071 

Au-Pd Altamente Nobre 0,005 

Pd-Cu-Ga Nobre 0,011 

Au-Cu-Ag Altamente Nobre 0,152 

Ni-Cr Predominantemente metais 
passiváveis 

0,021 

   

 

2.4.1. Exposição a níquel: toxicidade e carcinogenicidade 

  

A exposição a níquel pode levar a vários efeitos adversos à saúde, como alergia por 

dermatite de contato, toxicidade sistêmica de órgãos e carcinogênese. Dentre estes fatores o 

que tem gerado maior preocupação quanto aos compostos de níquel é sua atividade 

carcinogênica. Estudos têm indicado que a exposição a compostos de níquel está associada à 

elevada incidência de câncer pulmonar e nasal (26). Na revisão da literatura não foi 

encontrada nenhuma relação de incidência de câncer decorrente da utilização de ligas 

dentárias à base de níquel, isto pode ser atribuído aos baixos níveis de íons níquel liberados 

em ambiente bucal (10). A carcinogenicidade do níquel está atrelada muito mais a compostos 

de níquel insolúveis em água, como sulfetos de níquel e óxido de níquel que a compostos 

solúveis de Ni(II). 
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Embora a liberação de níquel em meio bucal seja pequena, o mesmo ainda está 

associado a efeitos alérgicos. Estatisticamente, aproximadamente 10% das mulheres e 1% dos 

homens são sensíveis a ligas à base de níquel. 

Yin Lu et al (25) chegaram à conclusão de que ligas ortodônticas, à base de níquel, 

podem ser um potencial causador de hipersensibilidade imunológica imediata. Sugeriram que 

o transporte e distribuição de níquel no organismo dependem do sítio de absorção, da taxa e 

da concentração de níquel na liga exposta, da solubilidade dos compostos de níquel e do 

estado fisiológico do organismo do paciente. Com tantas variáveis, torna-se ainda mais difícil 

uma correta determinação da citotoxicidade destas ligas no organismo humano. 

Os íons níquel são transportados no organismo a partir de ligações com soro e em 

menor grau com histidina; também podem se ligar a proteínas, formando metalo-proteínas. Os 

íons níquel podem também se acumular localmente, no tecido. Quanto a isso, Wataha et al 

(27) sugeriram que a liberação de íons níquel leva a um acúmulo no tecido de 20 a 

1000 µmol L
-1

, a depender da liga e do ambiente oral. Esta concentração de íons pode 

desencadear processos inflamatórios, tais como a adesão molecular da superfície de células 

endoteliais com queratinocitos (28,29). Os íons níquel são os mais alergênicos e os que têm o 

maior potencial sensitizante de todos os íons metálicos. Por estes motivos há interesse em se 

estudar a influência dos íons níquel na saúde de tecidos periodontais (30). 

  

2.4.2. Exposição a cromo: toxicidade e carcinogenicidade 

 

Cromo é considerado um elemento metálico essencial ao organismo, quando em 

baixas quantidades, acima disso tem um grande potencial cancerígeno. O cromo existe na 

natureza principalmente sob dois estados de oxidação, Cr(III) e Cr(IV). O cromo hexavalente 

está principalmente associado a problemas de dermatites, toxicidade e efeitos carcinogênicos 

em animais e humanos. Tem-se verificado que compostos de cromo hexavalente são cerca de 

1000 vezes mais citotóxicos e mutagênicos que compostos de cromo trivalentes, em culturas 

de células diplóides de fibroblastos humanos (29). 

 Bagchi et al (31) estudaram a dependência da concentração e do tempo da ação de sais 

de Cr(III) e Cr(VI) no aumento da produção de ânions superóxidos e radicais hidroxila, pois 

estes compostos têm alta reatividade com DNA e outras biomoléculas, na peroxidação de 

lipídios; na fragmentação de DNA e morte de células apoptóticas, em modelos in vivo e in 

vitro. Os resultados obtidos confirmaram os já publicados na literatura em que os íons Cr(VI) 

favoreceram a formação de ânions superóxidos, radicais hidroxila e óxido nítrico. Este 
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comportamento levou a uma diminuição da viabilidade celular, aumento celular e 

fragmentação do DNA hepático, reforçada oxidação intracelular, dano à membrana com 

vazamento de lactato desidrogenase e morte de células apoptóticas. Quanto ao Cr(III) foi 

considerado relativamente não tóxico e benéfico à saúde humana, embora cuidados precisem 

ser tomados pois o Cr(III) é largamente dependente do ligante, e estudos mais precisos 

necessitam ser realizados.  

 Cohen et al (32), discutindo sobre o poder carcinogênico de compostos de cromo em 

modelos animais, concluíram que há evidências suficientes para atestar o poder carcinogênico 

de soluções de cromato de cálcio e diversos compostos insolúveis de Cr(VI) em ratos de 

laboratório. Ao mesmo tempo ressaltou as limitadas, ou nenhuma, evidência da 

carcinogenicidade de compostos de cromo advindos de ligas à base de cromo e óxidos de 

cromo III. 

Hiningera et al (33) avaliaram o potencial citotóxico e genotóxico do Cr(III) 

(complexado com histidina, picolinato e cloreto), utilizado como suplementos de nutrientes, 

em comparação com Cr(VI) obtido em soluções de dicromato. Os efeitos citotóxicos e 

genotóxicos dos complexos de Cr foram avaliados em HaCaT queratinócitos humanos, e seus 

resultados confirmaram à baixa toxicidade do Cr(III). 

 

2.4.3. Exposição a Molibdênio: toxicidade e carcinogenicidade 

  

Os estados de oxidação mais comuns para o molibdênio são Mo
3+

, Mo
4+

, Mo
5+ 

e Mo
6+

. 

Estes íons são essenciais nas funções de diversas proteínas. Ao molibdênio hexavalente tem 

sido associada a inibição de atividades enzimáticas e diminuição da taxa de cromo no 

organismo, devido à formação de complexos com o cromo. Segundo Messer et al (30,34) os 

testes de citotoxicidade para os íons Cr
6+

, Cr
3+

, Mo
6+

, Ni
2+

, Be
2+

, em fibroblastos de gengivas 

humanas mostraram que os íons Cr
3+

 e Mo
6+

 apresentaram a menor ação citotóxica mesmo 

em concentrações acima da que ele teria se liberado a partir de uma liga NiCrMo. Conforme 

se observa na tabela 4, a ingestão diária de molibdênio, na dieta normal, é em torno de 

400 µg/dia valor muito acima da liberação normal de íons molibdênio por meio de uma liga 

dentária. 

São poucos os casos na literatura sobre toxicidade de molibdênio, alguns casos foram 

reportados por Barceloux (35) sendo relacionados à ingestão de 1-15 mg de molibdênio/dia e 

não houve sequelas permanentes, após as altas ingestões. Não tem sido reportado qualquer 
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efeito carcinogênico ou mutagênico para o molibdênio em experimentação humana ou animal, 

limitando qualquer afirmação sobre sua possível atuação carcinogênica ou mutagênica (36). 

 

2.4.4. Exposição a cobalto: toxicidade e carcinogenicidade 

 

Os principais estados de oxidação do cobalto são +2 e +3. A maior parte dos 

compostos de cobalto disponíveis encontram-se na forma complexada, apresentando estado de 

oxidação +2. No setor industrial a principal aplicação do cobalto é em ligas metálicas. Dentre 

os compostos citados os de molibdênio e de cobalto são os menos alergênicos (37), talvez seja 

esse o motivo de não ser dada tanta atenção a toxicidade de íons deste metal, na literatura, ao 

se tratar de ligas odontológicas. 

 Gault et al (38) buscando elucidar os mecanismos químicos e radiológicos da 

toxicidade intracelular do cobalto, propuseram um modelo para determinar o impacto celular 

in vitro de soluções de Co(II) com e sem irradiação de raios gama (visando simular 

contaminação por 
60

Co). Em seus resultados observaram que o mecanismo fundamental 

responsável pela toxicidade do cobalto não é claro, mas seus resultados indicaram que a 

toxicidade é principalmente decorrente da formação de espécies com oxigênio altamente 

reativas. 

 A citotoxicidade e a carcinogenicidade do Ni, Cr, Mo e Co estão ligadas à sua 

liberação como íons no ambiente e consequentemente à sua ligação com outros compostos, 

por exemplo, a formação de complexos. Não só a composição da liga é importante, em termos 

de biocompatibilidade, mas os compostos que podem ser formados a partir da oxidação da 

mesma. 

 Hanawa et al (39) investigaram a citotoxicidade de óxidos, fosfatos e sulfetos que 

possivelmente são formados em ligas dentárias. Para os testes foram utilizadas células 

crescidas a partir de tecido gengival humano (sexo masculino, 35 anos de idade). Os 

fibroblastos obtidos foram preparados para a cela de incubação. O tempo de incubação foi de 

24h, mais 24h para secagem em solução 10% de formol. Os experimentos mostraram que 

óxidos ou fosfatos de cromo, cobre, zinco e prata, bem como sulfetos de prata e cobre foram 

citotóxicos. Óxidos de níquel e cobalto não apresentaram citotoxicidade. Foi concluído que a 

citotoxicidade de uma liga não está apenas relacionadas aos estados de oxidação dos 

elementos, quando combinados, mas também aos compostos que eles podem formar. 

Há uma pequena chance dos íons metálicos, liberados por ligas odontológicas, se 

combinarem com biomoléculas, resultando em citotoxicidade, alergia e outras influências, 
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uma vez que o íon liberado imediatamente se combina com moléculas de água ou com um 

ânion mais próximo formando um óxido, hidróxido ou sal inorgânico.  

Ainda não existe um bom entendimento da biocompatibilidade de ligas odontológicas. 

Segundo Wataha (10) alguns interesses podem ser focados quando se trata da segurança de 

ligas fundidas para aplicação odontológica: toxicidade sistêmica e local, efeito alergênico, 

efeito mutagênico e carcinogênico. 

Não há estudos que mostrem a existência de toxicidade sistêmica para ligas dentárias, 

embora se saiba que os íons metálicos liberados podem ter acesso ao corpo através dos tecidos 

gengivais. Quanto à toxicidade local, estudos têm demonstrado que algumas ligas podem 

induzir a quebra celular. Isto leva mais uma vez à necessidade de estudos in vivo em longo 

prazo e superação das limitações experimentais e das questões éticas com os pacientes. 

Embora se conheça o potencial carcinogênico e mutagênico de alguns íons metálicos 

relacionados às ligas dentárias, tabela 6, não há evidência na literatura que indique que ligas 

dentárias induzam a metagênese ou carcinogênese (10). 

 

Tabela 6 - Íons metálicos com conhecida propriedade mutagênica e carcinogênica. 

Elemento Íon Efeito 

Cromo   

 Cr3+ Não mutagênico 

 Cr6+ Carcinogênico 

Cobalto   

 Co0 Possível carcinogênico 

 Co2+ Possível carcinogênico 

Níquel   

 Ni0 Possível carcinogênico 

 Ni2S3 Carcinogênico 

 NiCl2 Fracamente mutagênico 

 NiSO4 Fracamente mutagênico 

Molibdênio  Não foi encontrada referência 

quanto aos seus efeitos  
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2.5. Influências das proteínas na corrosão de metais 

  

Há uma crescente preocupação com relação ao estudo do comportamento da adsorção 

de proteínas em materiais metálicos. Desejando-se o mínimo de adsorção de proteínas, temos 

na área industrial uma tentativa de evitar os prejuízos obtidos com a adsorção de proteínas em 

superfícies industriais, membranas de microfiltração, dispositivos de implantes médicos e 

biosensores. Existem, entretanto, outros exemplos em que a adsorção de proteínas nas 

superfícies é desejável, como a imobilização e separação de enzimas para purificação, visando 

aplicações biotecnológicas. A adsorção de proteínas na superfície de metais depende de 

fatores como: conformação e concentração da proteína, pH da solução, força iônica, 

composição e temperatura do eletrólito e características da superfície do metal em que a 

adsorção ocorre (40,41). 

 As proteínas contêm carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio e muitas possuem 

enxofre. As proteínas são moléculas poliméricas, constituídas por um grande número de 

unidades monoméricas chamadas aminoácidos, formando grandes cadeias. Devido à grande 

estrutura das proteínas e da grande complexidade de suas cadeias, as mesmas são divididas 

em níveis distintos de organização: Estrutura primária, estrutura secundária, estrutura terciária 

e estrutura quaternária, conforme figura 4 (42). 

 

 

Figura 4 - Representação das formas de apresentação das estruturas de uma proteína. 

 

- Estrutura primária: refere-se ao número e identidade dos aminoácidos que compõem a 

molécula e, ao ordenamento ou sequência destas identidades na cadeia polipeptídica. Esta 

cadeia não apresentará ramificações, pois a união polipeptídica só ocorre de forma linear. 

- Estrutura secundária: é a disposição espacial regular, repetitiva, que a cadeia polipeptídica 

pode adotar, geralmente mantidas por ligações de hidrogênio. Podem ser: Hélice alfa - as 
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cadeias de aminoácidos têm vários centros polares e, devido a isto, a fibra enrola-se dando 

lugar a uma hélice que se estabiliza formando ligações intramoleculares com ligações de 

hidrogênio; Folha beta - as cadeias se unem formando fibras paralelas que se estabilizam de 

maneira intermolecular mediante ligações de hidrogênio. 

- Estrutura terciária: aparece a partir das hélices que se enrolam. É uma estrutura 

tridimensional completa que se forma a partir das forças de atração ou repulsão eletrostática, 

das ligações de hidrogênio, das forças de Van der Waals e das ligações de dissulfeto 

existentes entre os resíduos de aminoácidos que formam a cadeia.  

- Estrutura quaternária: são estruturas de caráter oligomérico, que estão compostas por várias 

moléculas separadas, mas entrelaçadas em estrutura terciária. Aplica-se somente a proteínas 

constituídas por duas ou mais cadeias polipeptídicas e se refere à disposição espacial destas 

cadeias e às ligações que se estabelecem entre elas, ligações de hidrogênio, atrações 

eletrostáticas, interações hidrofóbica e ligações de dissulfeto. 

 A caseína no leite humano ou bovino encontra-se na forma de micelas chamadas, por 

Dalgleish (43), de micelas de caseína. Estas partículas são altamente estáveis e grandemente 

hidratadas, 3 a 4 g H2O por g de proteína e dispersas na forma de partículas coloidais 

compostas por fosfoproteínas e fosfato de cálcio, que permitem a formação da estrutura das 

micelas. 

 Berrekhis et al (44), estudando o tratamento anódico de zinco em solução de caseínato 

(pH=10), verificou a formação de um filme de caseína. Provavelmente este filme se deve ao 

complexo zinco-caseína ou, pela precipitação da caseína em pH mais baixo. Eles verificaram 

que o filme formado foi não protetor, e sua formação ocorre em paralelo aos processos de 

dissolução do zinco. 

 Tem-se verificado que a presença de proteína acarreta, em alguns momentos, uma 

maior liberação de íons metálicos. Alguns pontos têm sido relacionados: adsorção competitiva 

da proteína na superfície metálica, dissolução catalítica, formação de complexos solúveis e 

insolúveis (44-49). 

Contu et al (46) estudaram ligas CoCrMo em meio de soro bovino e solução 

inorgânica. Verificaram que o soro inibe a reação de desprendimento de hidrogênio criando 

uma barreira de difusão que causa dissolução anódica da liga sob controle de transporte de 

massa. Como consequência o soro atuou como inibidor catódico. 

 Wataha et al (47) estudaram a liberação de íons metálicos em ligas odontológicas em 

meio salino com e sem proteína. A maior liberação de íons metálicos se deu em meio de soro 

albumina, exceto para o Ni na liga NiCr, e a menor liberação ocorreu em meio de cultura 
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celular. Os autores atribuíram a menor liberação em cultura de célula, à grande diversidade de 

moléculas orgânicas presentes no meio, tendo estas pequenas moléculas um papel 

fundamental na inibição do processo de corrosão. Quanto à exceção ocorrida com a liga NiCr, 

os autores atribuíram esse comportamento ao efeito inibidor da proteína e, das pequenas 

moléculas orgânicas do meio biológico sobre a liga NiCr, embora não tenham dado mais 

detalhes quanto a esta afirmação. Ficou claro que a composição de soluções biológicas 

apresentou um papel fundamental na estabilidade quanto à corrosão de diversos tipos de ligas 

dentárias. 

 Bilhan et al (48), estudando o efeito da mucina, IgA, urea e lisozima em várias ligas 

dentárias, verificaram que a presença destes compostos mostrou a susceptibilidade das ligas 

NiCrMo e amálgama dentária à corrosão, o que não ocorreu com as ligas CoCr e com Ti.  

Muñoz e Mischler (49), estudando o efeito da interação de fosfatos e albumina em 

ligas CoCrMo, aplicados em implantes ortopédicos, em meio simulando fluído corporal, 

verificaram que ambas as substâncias apresentam um papel significativo nas propriedades 

eletroquímicas da interface metal/óxido/eletrólito. A albumina apresentou dois 

comportamentos distintos: primeiro, competindo com os íons fosfatos, limitando sua adsorção 

na superfície da liga, e com isso acelerando o processo de corrosão. Esta competição se deve 

ao fato da albumina, no pH da solução, estar negativamente carregada (seu ponto 

isoeletrônico é 4,9), bem como os íons fosfatos. A aceleração do processo de corrosão devido 

à adsorção da albumina se deve a um filme menos compacto formado pelas moléculas de 

albumina, quando comparado a um filme rico em fosfato. No segundo comportamento, vê-se 

a albumina modificando as propriedades do filme passivo, atuando como inibidor catódico, 

uma vez que passou a impedir o acesso de oxidante a superfície metálica. 

Vieira (50) estudando o efeito da albumina, em meio de NaCl 0,15 mol L
-1

 na 

presença e ausência de fluoreto e citrato verificou que a mesma atuou de várias formas a 

depender do meio e da liga. Sobre a liga Au-Pt-Pd não houve efeito significativo, 

independente do meio analisado. Sobre a liga Ni-Cr-Mo-Ti a albumina favoreceu a dissolução 

do filme passivo em todos os meios. Sobre amálgama, Hg-Sn-Cu-Zn, não exerceu efeito em 

meio de NaCl e ácido cítrico, mas ampliou a faixa passiva em meio de fluoreto. Para o Ti-cp, 

só foi verificado efeito em meio de NaCl e fluoreto, com ampliação da faixa passiva em 100 

mV. Observou-se, portanto, que a sua ação foi notável sobre ligas não nobres e em meios em 

que o pH é superior ao potencial isoeletrônico da proteína. 

As proteínas têm, em soluções ácidas em relação ao seu ponto isoeletrônico (pI), uma 

carga positiva e em soluções básicas em relação ao seu pI, uma carga negativa. Este 
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comportamento deve-se aos grupos carboxilas e amino presentes nos aminoácidos que as 

formam, Figura 5. Desta forma, o surgimento de cargas positivas na matriz metálica, pode 

favorecer a adsorção dos íons carboxilato negativos das proteínas desprotonadas pelo pH 

básico em relação ao seu pI. Assim, o efeito das proteínas na taxa de corrosão depende entre 

outros fatores de sua carga, da composição da liga e da composição do meio, inclusive do pH. 

 

  

Figura 5 - Esquema das formas iônicas de um aminoácido que se interconvertem, variando a carga da molécula 

na dependência do pH do meio com relação ao seu pI. 
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2.6. Descrição sucinta e qualitativa das principais técnicas empregadas 

 

2.6.1. Espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE) (51-53) 

 

Esta técnica é não estacionária, e consiste na perturbação do sistema com uma 

pequena amplitude do potencial ou da corrente para o estudo da interfase metal-solução. Esta 

perturbação gera uma resposta que, se bem analisada e tratada, permite verificar processos 

físicos, químicos e eletroquímicos que ocorrem na superfície do eletrodo de trabalho.  

Os dados obtidos por EIE são em sua maioria representados por dois tipos de 

diagramas, o chamado de Nyquist ou de plano complexo (onde se tem a componente 

imaginária da impedância versus a componente real da impedância) e o diagrama de Bode 

(que incluí o módulo da impedância ou do ângulo de fase em função do logaritmo da 

frequência). Abaixo seguem algumas vantagens e desvantagens da utilização destes 

diagramas. 

Diagrama de Nyquist 

Permite obter a resistência ôhmica (RΩ) da solução a altas frequências, pela intercepção da 

curva com o eixo real. 

Permite obter a resistência de polarização (Rp) quando a frequência, f, tende a zero, f0, 

interceptando a curva com o eixo real e, em alguns casos, é igual à resistência de transferência 

de carga (Rtc). A igualdade entre a resistência de polarização (Rp) e Rtc se dá quando o 

processo de eletrodo ocorre em uma única etapa, sem intermediários adsorvidos, com 

formação de um semicírculo perfeito. 

Permite visualizar a presença de arcos capacitivos e indutivos. A sua análise quantitativa dá 

informação sobre o mecanismo da reação. 

Apresenta como desvantagem a falta de dados explícitos quanto à freqüência, além do que 

não permite a visualização clara das constantes de tempo, quando são muito próximas. 

Diagramas de Bode 

a) Módulo da impedância versus logaritmo da frequência 

A altas frequências o gráfico não fica condensado e é possível obter (RΩ) com melhor 

precisão, que corresponde, nestas condições, ao valor constante do módulo de impedância, |Z|, 

no limite de mais alta frequência. 
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Em baixas frequências há domínio da resistência de polarização (Rp) que pode ser obtida a 

partir do prolongamento da curva de |Z| para f0, quando o valor de impedância imaginária, 

Zim for zero. 

A frequências intermediárias, quando apresenta uma reta com inclinação de -1 a extrapolação 

desta para o eixo log|Z| permite calcular a capacitância da dupla camada elétrica (Cdl) 

empregando a relação |Z|= 1/2(πfCdl). 

b) Ângulo de fase versus logaritmo da frequência 

A baixas e altas frequências o ângulo de fase é aproximadamente zero, ou seja, somente 

mostra a componente real (Zre), isto é, um resistor puro. 

A frequências intermediárias, o valor do ângulo de fase aumenta com o aumento da 

componente imaginária da impedância (Zim), podendo dar informações sobre a presença de 

uma ou mais constantes de tempo e, em consequência, um ou mais processos na interface. 

Para um melhor entendimento dos resultados obtidos por EIE, tem sido muito comum 

a utilização de modelos (circuitos elétricos equivalentes) montados a partir de uma 

combinação de resistências, capacitâncias, elementos de fase constante (CPE) ou elementos 

de Warburg. Segundo Bonora et al (53), para uma correta interpretação o modelo proposto 

deve seguir determinadas condições:  

- o circuito proposto deve ser o mais simples possível; 

- todos os elementos do circuito proposto devem ter um claro significado físico, devendo 

haver uma associação direta entre as propriedades físicas do sistema e o tipo de resposta; 

- fornecer um espectro que deve diferir no mínimo possível dos resultados experimentais, e 

estas diferenças não devem ser regulares ou periódicas com variação da frequência.   

 Um circuito equivalente, considerado o mais simples para materiais não passiváveis é 

apresentado na Figura 6. Nele estão representadas: a resistência do eletrólito, Re, a 

capacitância da dupla camada elétrica, Cdc, e a resistência de transferência de cargas, Rtc. 

 

 

Figura 6 - Circuito equivalente 

 

 

 

Re Cdc

Rtc

Element Freedom Value Error Error %

Re Fixed(X) 0 N/A N/A

Cdc Fixed(X) 0 N/A N/A

Rtc Fixed(X) 0 N/A N/A

Data File:

Circuit Model File:

Mode: Run Simulation / Freq. Range (0,001 - 1000000)

Maximum Iterations: 100

Optimization Iterations: 0

Type of Fitting: Complex

Type of Weighting: Calc-Modulus
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2.6.2. Espectroscopia de Absorção Atômica por forno de grafite (EAA-FG) 

 

Desde a proposta do primeiro espectrômetro de absorção atômica (EAA) por Alan 

Walsh (54), o EAA tem passado por grandes mudanças, sendo hoje uma técnica bem 

estabelecida. Mesmo tendo atingido a maturidade, atualmente muitas pesquisas têm sido 

desenvolvidas visando aprimoramentos instrumentais e desenvolvimento de novos 

procedimentos analíticos. O surgimento de um moderno sistema, que permite detecção 

simultânea, a partir dos espectrômetros de absorção atômica com atomização eletrotérmica 

(AAS-AT), que são mono elementares, tem viabilizado a detecção simultânea de elementos 

em nível de traço e ultratraço em uma grande variedade de materiais complexos, como: cristal 

óptico, água do mar, aerosol, mel, bebidas, urina, sangue e tecido animal (55-57).  

Os espectrômetros de absorção atômica por forno de grafite para detecção simultânea 

apresentam alterações instrumentais, comparando-se aos espectrômetros monoelementares, 

principalmente na parte óptica e no sistema de detecção que conferem a ele a capacidade de 

realizar detecção simultânea de até seis elementos. A Figura 7 apresenta um esquema dos 

componentes. 

 

 

Figura 7 - Esquema dos componentes do espectrômetro de absorção  para detecção multielementar. Feixes de 

radiação (1), colimadores (2), tubo de grafite (3), fenda (4), prisma (5), grade de difração Echelle (6) e 

arranjo de fotodiodos (7). 

 

Os feixes de radiação (1) produzidos por até quatro lâmpadas de catodo oco (HCL) são 

colimados (2) e direcionados por espelhos ao interior do tubo de grafite (3), onde ocorrerá a 

absorção parcial destes feixes, devido à presença de átomos livres no estado fundamental. 

Através de uma fenda (4), os feixes de radiação das diferentes lâmpadas entram no 

monocromador do espectrômetro que possui um prisma (5) e uma grade de difração Echelle 

(6), permitindo a separação bidimensional dos feixes em distintos comprimentos de onda. 
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Esse arranjo é denominado policromador Echelle, devido ao fato de existirem dois elementos 

dispersores combinados e a grade Echelle. O resultado final é a separação das diferentes 

radiações em duas dimensões, permitindo a utilização de detectores em estado sólido. Um 

arranjo de 60 fotodiodos (7) é responsável pela detecção simultânea dos feixes de radiação 

(54). 

Para uma melhor eficiência o espectrômetro deve apresentar todos os atributos 

necessários para operar sob as condições STPF (do inglês: stabilized temperature platform 

furnace, forno com temperatura estabilizada por plataforma): tubo com aquecimento 

isotérmico, plataforma de grafite, parada do gás durante a atomização e rápida aquisição de 

sinal (58). 

 

2.6.3. Espectroscopia de Fotoelétrons Excitados por Raios-X (XPS) 

 

No XPS a amostra é irradiada por uma fonte de raios-X sob condições de ultra vácuo. 

Esta fonte causa a foto ionização dos elétrons superficiais da amostra. Cada elétron foto 

emitido apresenta uma energia cinética característica, EC, que segue a relação de Einstein:  

EC= hν – EL.  Nesta equação hν é a energia do feixe incidente, EL é a energia de ligação do 

fotoelétron, em relação ao nível do vácuo. A Figura 8 apresenta o esquema dos processos 

envolvidos no XPS.  

 

 

Figura 8 - Representação esquemática do processo envolvido no XPS. O feixe incidente é de fótons de Raios-X 

mono energéticos. O feixe emitido é constituído de elétrons. 

 

Um típico espectro de XPS consiste do número de elétrons foto emitidos por intervalo 

de energia versus sua energia cinética como apresentado na Figura 9. 
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Figura 9 - Espectro exploratório da liga CoCrMo em NaCl 0,15 mol L-1. 

Como a energia dos raios-X é bem definida, os fotoelétrons ejetados têm uma 

distribuição de energia cinética constituída por picos discretos. Os caminhos livres médios 

destes fotoelétrons nos sólidos são de apenas 0,5 a 3,0 nm, ou seja, apenas a superfície do 

material está sendo analisada.  

A EL de cada elétron foto emitido (que é equivalente à energia de ionização do átomo) 

é característica do átomo ao qual está ligado. Os elétrons excitados terão diferentes energias 

cinéticas a depender da força de interação com o núcleo eletrônico. Desta forma, a 

identificação dos elementos na superfície analisada é feita diretamente pela determinação das 

energias de ligação dos picos fotoelétricos. A intensidade dos picos fornece informação 

quantitativa sobre a composição da superfície, enquanto que a posição exata de cada pico 

indica o estado químico do átomo emissor (59,60). Foi devido a esta característica do XPS 

que Kai Siegbahn, responsável pelo grupo que desenvolveu a técnica de XPS, a denominou 

inicialmente de ESCA, Electron Spectroscopy for Chemical Analysis (61). 

Vários fatores podem contribuir para os deslocamentos das energias de ligação dos 

elétrons de um átomo em um sólido, sendo os principais deles: (i) diferenças nas densidades 

de elétrons de valência do átomo emissor, (ii) campo do potencial cristalino, (iii) função 

trabalho e (iv) energia de relaxação (60). As energias de ligação podem ser afetadas pelo 

ambiente químico causando um deslocamento entre 0,1 eV e 10 eV nas energias dos 

fotoelétrons. Este comportamento, chamado de deslocamento químico, é atribuído ao primeiro 

dos fatores citados acima. Para os sólidos com energias de ligação referenciadas ao nível de 

Fermi, o deslocamento químico de um átomo A em dois locais (1 e 2) quimicamente 

diferentes é dado por: ΔEL= EL,A1–EL,A2  (62). 
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2.6.4. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV-EDS) (63) 

 

 Na microscopia eletrônica, a área a ser analisada é irradiada por um fino feixe de 

elétrons. Como resultado da interação do feixe de elétrons com a superfície da amostra, uma 

série de radiações são emitidas: elétrons secundários, elétrons retroespalhados, raios-X 

característicos, elétrons Auger, entre outros. Estas radiações quando captadas corretamente 

irão fornecer informações características sobre a amostra (topografia da superfície, 

composição, cristalografia, etc.).  

Na microscopia eletrônica de varredura utilizam-se principalmente dois tipos de 

imagens: por elétrons secundários e por elétrons retroespalhados. Os elétrons secundários são 

de baixa energia, e por isto provenientes da superfície da amostra. Por serem emitidos de uma 

espessura muito pequena, eles fornecem imagem da topografia da superfície sendo os 

responsáveis pela obtenção das imagens de alta resolução. Os elétrons retroespalhados, são de 

alta energia, e provém de uma região muito mais ampla que a correspondente ao diâmetro do 

feixe incidente. Devido a esta propriedade a imagem gerada é característica da variação de 

composição do volume analisado, pois a intensidade de retroespalhamento cresce com a 

massa atômica do elemento. Assim, regiões que contenham elementos pesados geram sinal 

mais intenso que as regiões que contenham elementos leves. A figura 10 apresenta uma visão 

esquemática da interação da radiação incidente e as radiações emitidas.  

 

 

Figura 10 - Esquema da profundidade da interação do feixe de elétrons incidente na amostra e as radiações 

emitidas. 
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É muito comum, hoje em dia, o acoplamento aos microscópios eletrônicos de 

detectores de raios-X. Através da captação e da análise dos raios-X emitidos pela amostra, 

resultado da interação dos elétrons primários com a superfície, figura 10, é possível obter 

informações qualitativas e quantitativas da composição da amostra na região de incidência do 

feixe de elétrons. Os espectrômetros mais comuns, para captação e análise dos raios-X 

emitidos são: EDS (Energy Dispersive Spectrometer) que mede a energia da radiação emitida 

ou WDS (Wavelength Dispersive Spectrometer) que mede o comprimento de onda da 

radiação emitida. 

 Alguns microscópios eletrônicos ao invés de apresentarem uma fonte termiônica como 

o filamento de tungstênio, apresentam uma fonte de emissão eletrostática (FEG - Field 

Emission Electron Guns) que é constituída de um monocristal de tungstênio com uma ponta 

extremamente fina, figura 11. Esta ponta tem cerca de 100 nm ou menos, o que confere um 

campo elétrico extremamente alto. Como consequência tem-se uma grande emissão de 

elétrons resultando em uma elevada densidade de corrente, cerca de 10
5
 A/cm², quando 

comparada com filamento de tungstênio que é de 3 A/cm². Com uma ponta extremamente fina 

a área do primeiro foco é de aproximadamente de 10 nm não necessitando de uma redução tão 

intensa, e com isso podendo se obter uma resolução de 1 a 2 nm. Devido à maior corrente e 

menor tamanho do feixe eletrônico, das fontes de emissão eletrostática, elas produzem 

excelentes imagens. Um aspecto negativo é a menor estabilidade do feixe eletrônico quando 

comparado com as fontes termiônicas. 

 

Figura 11 - Micrografia eletrônica de um filamento de uma fonte de emissão eletrostática para MEV (63). 
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Materiais e métodos 

3.1. Eletrodos 

 

Foi utilizado como eletrodo de referência um eletrodo de calomelano saturado, ECS, 

(modelo R-682C ANALION) e como contra eletrodo uma placa de platina de grande área. Os 

eletrodo de trabalho foram construídos a partir de amostras das ligas CoCrW, NiCrMo  e 

CoCrMo. A tabela 7 apresenta a composição das ligas utilizadas. 

 

Tabela 7 - Composição das ligas dentárias estudadas. 

Tipo Liga(marca) Composição Área do eletrodo 

NiCrMo Wiron 

99(BEGO) 

Ni-65%; Cr-22,5%; Mo-9,5%; Nb-1,0%; Si-1,0%; 

Outros-1,0% 

0,82 cm
2 

0,42 cm² (utilizado nas 

análises de EAA-FG) 

CoCrW Starloy C 

(DeguDent) 

Co-59,4%; Cr-24,5%; W-10,0%; Nb-2,0%; V-2,0%; Si-

1,0%; Mo-1,0%; Fe-0,1% 

0,90 cm2 

0,23 cm² (utilizado nas 

análises de EAA-FG) 

CoCrMo Remanium 

2001 
(Dentaurum) 

Co-63,3%; Cr-30,0%; Mo-5,0%; Si-1,0%; Outros-1,0% 0,45 cm² 

 

As amostras foram tomadas em formato cilíndrico e conectadas à haste de latão por 

pressão. Os conjuntos assim obtidos foram introduzidos, sob pressão e a quente, em cilindros 

vazados de teflon que, ao resfriarem, fechavam-se em torno do material metálico de estudo, 

gerando a vedação necessária para os ensaios eletroquímicos, figura 12. 

 

 

Figura 12 - Esquema do eletrodo de trabalho. 

 

3.2. Tratamento Superficial 

 

Antes de cada procedimento as superfícies dos eletrodos de trabalho foram tratadas 

com lixas de carbeto de silício com granulometrias 320, 400, 600 e 2000 mesh. Caso o 

eletrodo tivesse sido utilizado nos últimos cinco dias, somente as lixas de granulometrias 400, 

600 e 2000 mesh eram utilizadas. Após o tratamento as amostras eram lavadas com água 

destilada e álcool etílico e em seguida secas com secador de ar quente. 
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3.3. Meios de estudo e temperatura 

 

Foram empregados os seguintes meios: 

- Solução de cloreto de sódio 0,15 mol L
-1

, aqui designada de solução salina, para simular o 

efeito do soro fisiológico presente na saliva. A solução foi obtida pela dissolução, em água 

deionizada, do NaCl P.A. com pureza mínima de 99%, da Synth. Ref. C1060.01AH. 

- Solução de saliva artificial, cuja composição encontra-se na tabela 8. Considerando a 

solubilidade e a instabilidade do bicarbonato em baixo pH e considerando a necessidade de 

minimizar a perda de CO2, foi necessário o armazenamento em três soluções estoques (1, 2 e 

3, conforme tabela 8), das quais alíquotas foram retiradas para formar a solução final. As 

soluções estoques foram armazenadas em refrigerador. A solução de saliva artificial foi 

preparada pela mistura de alíquotas iguais das três soluções (1, 2 e 3), seguida pela diluição da 

mesma por 50 vezes em água deionizada. O pH da solução foi ajustado para 7,0±0,5 

utilizando-se soluções de 1 mol L
-1

 HCl ou 1 mol L
-1

 NaOH previamente ao ajuste final de 

volume. 

 

Tabela 8 - Composição das soluções de estoque a partir das quais a solução de saliva sintética foi preparada (1). 

 Concentração 

(mol L
-1) 

 Solução estoque 1 

NaH2PO4   0,233 

KCl 1,164 

NaCl 0,123 

NH4Cl 0,205 

Citrato trissódico 2H2O 3,74x10-3 

Ácido lático 0,039 

 Solução estoque 2 

Uréia 0,167 

Ácido úrico 4,46x10-3 

NaOH 5,00x10-3 

 Solução estoque 3 

KSCN 0,123 

  

- Solução de cas, Figura 5eínato de sódio 1 g L
-1

, foi preparada em solução de cloreto de sódio 

0,15 molL
-1

. Empregou-se o sal caseinato de sódio a partir do leite bovino, Sigma Ref. C8654. 

- Solução de fluoreto 0,079 mol L
-1

 foi preparada por dissolução de Fluoreto de Sódio 

(Quimis) em NaCl 0,15 mol L
-1

. Concentração próxima a dos dentrifícios bucais. pH da 

solução 7,2 
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- Solução de ácido acético 0,83 mol L
-1

 que foi preparada por dissolução de Ácido Acético 

Glacial PA (Synth) em NaCl 0,15 mol L
-1

. pH= 3,5 

Todos os estudos foram realizados a uma temperatura de (37±1) ºC. 

 

3.4. Aparelhagem utilizada nas medidas eletroquímicas 

 

Cuba de banho termostático modelo 557 – Fisaton; 

Potenciostato (Autolab PGSTAT 30) combinado com um analisador de resposta de frequência 

(Autolab FRA 32) ambos da Eco Chemie BV, Utrech, the Netherlands., acoplados a um 

computador com o software NOVA 1.5; 

Secador de ar quente; 

Voltímetros de quatro dígitos. 

 

3.5. Técnicas eletroquímicas 

 

As células para os testes eletroquímicos foram montadas com o modelo de três 

eletrodos: eletrodo de referência (ECS), o contra eletrodo e o eletrodo de trabalho, todos 

imersos em cerca de 40 mL da solução de estudo (contido num béquer de 100 mL) à 

temperatura de (37±1) ºC. 

 

3.5.1. Medidas de Potencial de Circuito Aberto 

 

Esta técnica permite verificar a tendência da evolução do potencial com o tempo de 

imersão. À medida que este valor torna-se constante, recebe o nome de potencial de circuito 

aberto estacionário, potencial misto ou potencial de corrosão (Ecorr) do eletrodo. 

Em todos os meios o tempo inicial de imersão foi de 15 horas, visando verificar em 

quanto tempo o potencial apresentava valores quase estacionários. Foi definido como 

potencial quase estacionário aquele que não apresentou variação superior a 2 mV por um 

período de 10 min. Verificou-se que para todos os meios este comportamento era atingido em 

tempos menores do que 8h, que passou a ser o tempo padrão de imersão. 
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3.5.2. Polarização Potenciodinâmica Anódica 

 

Com esta técnica objetivou-se verificar a resposta em corrente de uma variação de 

potencial a valores mais positivos que o Ecorr. Com a resposta obtida foi possível levantar 

considerações quanto à qualidade do filme passivante formado e estabelecer a faixa de 

potencial em que o material se mantém passivado e o valor de potencial em que o material 

metálico deixa de ser apresentado como passivado. 

Uma vez atingido o potencial de corrosão, fez-se a polarização anódica do eletrodo de 

trabalho a uma velocidade de 1 mV s
-1

 até potenciais de 0,9 VECS, pois a partir desde potencial 

ocorre o desprendimento de oxigênio a partir da oxidação da água. Foi considerada como 

faixa passiva valores de potencial em que a densidade de corrente foi inferior a 10 µA cm
-2

. A 

partir deste valor de corrente foi considerado o início dos processos de dissolução do filme 

passivo uma vez que a derivada di/dE cresce significativamente após este valor. 

 

3.5.3. Voltametria cíclica linear 

  

 Os testes de voltametria cíclica foram realizados a uma velocidade de 200 mV/s, tanto 

na varredura anódica quanto na catódica. A varredura sempre se iniciou e finalizou no Ecorr 

com potencial máximo e mínimo de 1,0 VECS e -1,0 VECS respectivamente. 

 

3.5.4. Cronoamperometria 

 

Esta técnica possibilitou verificar se a densidade de corrente atinge, ou não, um valor 

constante, para diferentes potenciais aplicados. Esta análise mais rigorosa da corrente 

permitirá perceber processos não tão claramente vistos na polarização potenciodinâmica, 

como exemplo, corrosão por pite. 

A tendência da corrente com o tempo foi verificada a vários potencias, a depender do 

comportamento da liga nos testes de polarização anódica. O tempo de acompanhamento da 

corrente foi de 30 minutos. Este valor foi determinado, pois em tempos maiores do que 30 

minutos não ocorreu aumento dos valores de densidade de corrente, que se mantiveram 

constante. 

 

  



58 
 

3.5.5. Espectrometria de impedância eletroquímica (EIE) 

 

Todas as ligas foram analisadas no Ecorr e a potenciais mais positivos. Para estes 

últimos o potencial foi aplicado por 10 min. para só então serem realizadas as análises de EIE. 

Estes potenciais foram escolhidos a partir das análises da polarização anódica e da 

cronoamperometria e o tempo de espera para os potenciais aplicados se deve, ao fato de em 

10 min. os valores de corrente alcançarem um patamar constante. As análises foram obtidas a 

uma varredura de frequência de 10 mHz a 100
 
KHz e a uma amplitude de ±8 mV. Utilizou-se, 

para as análises o equipamento descrito no item 3.4 e para ajustar os resultados experimentais 

a um circuito equivalente buscando dar uma representação física aos processos obtidos foi 

utilizado o software ZView 2.4. Os valores de Rp foram obtidos por extrapolação das curvas 

do diagrama de Nyquist sendo a Rp o valor de Zre quando a curva passa pelo eixo X. 

 

3.6. Técnicas não eletroquímicas 

 

3.6.1. Testes de citotoxicidade 

 

A metodologia para os testes de citotoxicidade foram realizados de acordo com as 

normas da ―International Standard Organization‖ (2) e metodologia descrita por Rogero et al 

(3). 

Diluições do extrato preparado pela imersão da amostra em meio de cultura celular 

(MEM) foram colocadas em contato com uma cultura de células da linhagem NCTC da 

ATCC (American Type Culture Collection). A toxicidade foi verificada pela viabilidade 

celular através da medida da incorporação do vermelho neutro pelas células vivas, em 

espectrofotômetro filtro 540 nm. O corante é solúvel em água e ultrapassa a membrana 

plasmática, concentrando-se nos lisossomos de células vivas onde se fixam por ligações 

eletrostáticas hidrofóbicas com sítios aniônicos na matriz lisossomal. Muitas substâncias 

danificam as membranas celulares e lisossomais, resultando no decréscimo de captura e 

ligação do vermelho neutro. Portanto, é possível distinguir entre células vivas e mortas pela 

medida da intensidade de cor no final do ensaio (3). 

Reagentes utilizados 

- MEM-uso: meio mínimo Eagle suplementado com 5% de soro fetal bovino (SFB), 0,1 

mmolL
-1

 de aminoácidos não essenciais e 1,0 mmol L
-1

 de piruvato de sódio 
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- Solução tampão fosfato salina (PBS) pH=7. Elaborada a partir da diluição de 8 g NaCl;  0,2g 

KCl; 1,15 g Na2HPO4; 0,2 g KH2PO4 em 1L de água purificada por osmose reversa. 

- Solução de lavagem: 1 mL CaCl2 10% em 99 mL Formaldeído 0,5% 

- Solução estoque de vermelho neutro: 0,5 g vermelho neutro em 1000 mL H2O. A solução foi 

autoclavada por 15 min em 120 °C. Solução de uso: diluída 1/100 com MEM-uso sem SFB. 

- Solução de extração: 1 parte ácido acético 2% para 1 parte etanol PA (v/v)  

 

Para o preparo da microplaca de 96 poços com células em cultura, foram distribuídos 

200 µL da suspensão celular em cada poço (7x104 células/poço). A placa foi incubada em 

estufa úmida a 37°C e atmosfera com 5% de CO2 durante 24 horas, a fim de atingir a 

confluência desejada. Esta etapa foi realizada no Setor de Culturas Celulares do Instituto 

Adolfo Lutz. 

As amostras de metais foram imersas em MEM-uso na proporção de 1 cm² mL
-1

, 

durante 10 dias em estufa à 37°C. Após este período foi realizada a diluição do extrato obtido 

para distribuição na microplaca contendo a cultura celular.  Como controle negativo foi 

utilizada placa de titânio que sofreu o mesmo procedimento das amostras metálicas e como 

controle positivo foi utilizado o látex de borracha natural na proporção de 1 cm² mL
-1

 do 

MEM-uso em estufa por 24 h. 

A diluição dos extratos dos metais, assim como dos controles, foi realizada em série 

com MEM-uso, preparando-se 5 diluições: 100, 50, 25, 12,5 e 6,25%. O meio de cultura da 

microplaca foi substituído pelas diluições dos extratos, sendo em triplicata. Em cada 

microplaca estão reservados 6 poços como controle de células do ensaio e a substituição do 

meio de cultura foi feita por MEM-uso fresco. 

A microplaca foi deixada em incubadora a 37 
o
C e atmosfera úmida contendo 5% 

CO2, durante 24h. Após este período os extratos foram substituídos pelo meio de cultura 

contendo vermelho neutro e a placa foi deixada por 3h para a incorporação do corante vital. 

Decorrido este tempo a microplaca foi lavada duas vezes com PBS e uma vez com solução de 

lavagem. Distribuiram-se 200 µL da solução de extração em cada poço e foi realizada a 

leitura da microplaca no espectrofotômetro leitor de ELISA Sunrise da Tecan, após agitação 

por 10 minutos, em 540 nm e filtro de referência de 620 nm. Obtidos os resultados da leitura 

em densidade ótica, foram feitos os cálculos de % de viabilidade celular em relação ao 

controle de células, consideradas como 100%. 
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Lançando-se os resultados de porcentagem da viabilidade celular em função da 

concentração do extrato em gráfico foram obtidas as curvas de viabilidade celular das 

amostras, do controle negativo e do positivo. 

Todas as curvas que estão acima da linha de 50% de viabilidade celular são 

consideradas não citotóxicas e todas as que estão abaixo desta linha, são consideradas 

citotóxicas. Quando a curva de viabilidade celular cruza a linha de 50% de viabilidade celular 

obtem-se o índice de citotoxicidade IC50%. O IC50% é a concentração do extrato que provoca 

dano ou morte em 50% da população celular no ensaio. 

 

3.6.2. Análise por espectroscopia de Absorção Atômica com Atomização 

Eletrotérmica (EAA-AE) 

  

As ligas NiCrW e CoCrMo foram deixadas imersas em solução salina (NaCl 0,15 

molL
-1

) e saliva artificial sob um potencial de 0,9 VECS por um período de 15h. 

Posteriormente as soluções foram armazenadas em frascos de vidros, devidamente lavados, 

para posterior análise quanto às quantidades de Cr, Ni e Co liberadas na forma de íons. 

As análises das soluções foram realizadas em um espectrômetro de absorção atômica 

com atomização eletrotérmica em forno de grafite e detecção simultânea (SIMAA 6000, 

Perkin-Elmer Corporation®, Ueberlingen, Alemanha) instalado no Instituto de Química da 

USP. 

Com possibilidade de determinação multielementar, o espectrômetro de absorção 

atômica com atomização eletrotérmica em forno de grafite permitiu quantificar 

simultaneamente Ni e Cr e posteriormente Co. Teoricamente deveria ser possível a detecção 

simultânea dos três elementos, mas por incompatibilidade entre as lâmpadas o mesmo não foi 

possível, tendo a detecção de Co que ser realizada em separado.  

As fontes primárias de radiação empregadas no desenvolvimento deste experimento e 

os ajustes operacionais estão indicados na tabela 9. O programa de aquecimento utilizado 

neste estudo está descrito na tabela 10. 
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Tabela 9 - Características das fontes primárias utilizadas na análise experimental. 

Elemento λ (nm) Tipo de Lâmpada i (mA) Fenda do monocromador 

Ni 357,9 HCL 20 0,7 

Cr 232,0 HCL 20 0,7 

Co 242,5 HCL 20 0,7 

 

 
Tabela 10 - Programa de aquecimento, do espectrômetro de absorção, utilizado nas análises. 

Etapa Temperatura 

(ºC) 

Rampa 

(s) 

Patamar 

(s) 

Fluxo de Ar 

(mL min) 

Leitura 

Secagem I 110 10 15 250 Não 

Secagem II 130 1 10 250 Não 

Pirólise 1300 10 20 250 Não 
Atomização 2400 0 5 0 Sim 

Limpeza 2500 1 3 250 Não 

 

Reagentes e soluções 

 A água utilizada para preparar as soluções analíticas de referência foi destilada e bi-

deionizada, em colunas de troca aniônica e catiônica (Permution®, 71 Curitiba, Brasil) e em 

sistema de ultrapurificação Milli Q (Millipore®, Bedford, EUA). O ácido nítrico (Synth®, 

Diadema, Brasil) utilizado na preparação das soluções analíticas de referência foi purificado 

por meio de destilação abaixo do ponto de ebulição, realizada em destilador de quartzo 

(Marconi®, Piracicaba, Brasil). As soluções de estoque, contendo 1000 mg L
-1

 de cada 

elemento, que foram utilizadas durante o trabalho, estão indicadas na tabela 11.  

 

Tabela 11 - Informações relativas às soluções de estoque contendo Ni, Cr e Co, utilizadas na preparação das 

soluções analíticas de referência juntamente com o ácido nítrico. 

Elemento Composto Fabricante Diluente 

Ni NiCl2 Titisol (Merk) HNO3 1% 

Cr CrCl3 Merk HCl 4,2 % 

Co CoCl2 Titisol (Merk) HNO3 1% 

 

Determinação de Cr, Ni e Co 

 O preparo das soluções de referência, para a calibração do espectrômetro de absorção 

atômica com atomização eletrotérmica em forno de grafite e a diluição das amostras foram 

executadas seguindo o princípio do frasco único. Com base neste procedimento, uma alíquota 

de solução analítica ou amostra é adicionada ao copo do amostrador automático com o auxílio 

de uma pipeta de volume ajustável. Em seguida, acrescenta-se um volume adequado de 

diluente e a homogeneização é feita enchendo-se e esvaziando-se sucessivamente a ponteira 

com a solução resultante dessa mistura. Para isso, utilizou-se uma solução diluente que foi 

água destilada e bi-deionizada. 
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As soluções de referência para calibração do espectrômetro foram preparadas por meio 

da adição de volumes (μL) da solução diluente (água bideionizada) e volumes (μL) da solução 

estoque. As concentrações dos íons de Cr, de Ni e de Co foram iguais a 5, 10, 20 e 40 µg L
-1

. 

O branco utilizado para a curva analítica foi água destilada e bi-deionizada, em colunas de 

troca aniônica e catiônica e em sistema de ultrapurificação Milli Q.  

As amostras obtidas a um potencial aplicado de 0,9 VECS apresentaram coloração, 

indicativo da alta concentração dos íons metálicos liberados. Desta forma as amostras foram 

diluídas para se obter maior precisão na análise e não saturar o forno do equipamento. Na 

figura 13 é apresentada a imagem das soluções obtidas. Fica evidente que a solução de NaCl 

proveniente da liga NiCrMo apresenta uma coloração mais forte e com precipitados, tendo 

que ser diluída com 20 mL de HCl 0,1 mol L
-1

 e diluída 2 vezes mais que as outras soluções, 

conforme tabela 12. 

 

 

Figura 13 - Imagem das soluções após as 15h de imersão sob o potencial de 0,9 VECS. 

 

 
Tabela 12 - Fator de diluição das soluções de análise obtidas a 0,9 VECS. 

Solução Liga Fator de diluição 

NaCl 9 g.L
-1

 NiCrMo 2000 vezes 

CoCrMo 1000 vezes 

Saliva artificial NiCrMo 1000 vezes 

CoCrMo 1000 vezes 

 

 Para validar a exatidão dos resultados obtidos, utilizam-se materiais de referência. 

Materiais de referência (MR), segundo definição da ISO Guide 30 (4), é um material ou 

substância homogênea que tem uma ou mais propriedades bem estabelecidas para ser usado 

na calibração de um equipamento, na avaliação de um método de medição ou atribuição de 
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valores a materiais. Como não se dispunha deste material, utilizou-se uma solução de 

referência preparada conforme dito anteriormente. Utilizou-se o método de adição/diluição – 

recuperação. Procedeu-se a uma adição, de uma solução de 10 µg L
-1

 dos íons metálicos de 

Cr(III) e Co(II), na amostra e esperou-se um resultado de mais 10 µg L
-1

 na concentração do 

metal. Para as soluções provenientes da liga NiCrMo, devido à alta concentração de metais 

em solução, procedeu-se a uma diluição, de duas vezes, da amostra analisada. Esperou-se que 

a concentração final fosse duas vezes menor que a obtida com a amostra sem diluição. O fator 

de recuperação, que é a razão entre a concentração obtida e a concentração esperada 

multiplicado por 100, dentro da precisão experimental deve, ser (100±20) %. 

 

3.6.3. Análise por Espectroscopia de Fotoelétrons Excitados por Raios-X (XPS) 

 

A caracterização das ligas foi feita pela espectroscopia de fotoelétrons excitados por 

raios-X (XPS), empregando-se o espectromicroscópio de superfícies (Kratos XSAM HS) 

disponível no Centro de Caracterização e Desenvolvimento de Materiais (CCDM), instalado 

na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). 

As análises por XPS foram feitas em ambiente de ultra-vácuo (pressão de 

aproximadamente 10
-8

 Torr). Foi empregada como fonte excitadora a radiação Kα do 

magnésio, com energia 1253,6 eV e potência de 60 W, dada pela voltagem de 12 kV e 

emissão de 5 mA. Como referência de energia de ligação foi usado o valor 284,8 eV para o 

pico de carbono correspondente ao hidrocarboneto adventício (5). O ajuste dos picos foi feito 

usando-se o programa fornecido pelo fabricante do equipamento, com curvas gaussianas e 

mistas gaussianas/lorentzianas, subtração de background pelo método de Shirley e a rotina de 

mínimos quadrados (6). Os fatores de sensibilidade para a análise quantitativa foram 

referenciados para SF 1s = 1,0. 

Para as análises as amostras das ligas CoCrW e NiCrMo foram tratadas 

superficialmente com lixas de Carbeto de Silício de 400, 600 e 2000 mesh limpas em banho 

ultrassônico imersos em acetona, água destilada, álcool e limpas com jato de ar quente. Após 

este tratamento as amostras foram imersas em solução salina (NaCl 0,15 mol L
-1

) e solução de 

saliva artificial por 15h. Após este tempo as amostras foram lixadas com água bidestilada e 

álcool e secas com jato de ar quente para então serem analisadas por XPS. 
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3.6.4. Análise por Microscopia Eletrônica de Varredura e Espectrômetro de 

Energia Dispersiva (MEV-EDS) 

 

As análises por MEV tiveram o objetivo de identificar a morfologia da superfície das 

ligas antes e após o ataque eletroquímico, e identificar, através da espectroscopia de energia 

dispersiva, a composição química numa dada superfície analisada. 

As análises de MEV-EDS foram realizadas no IPT com a colaboração do Laboratório 

de Corrosão e Proteção. Foi utilizado nas análises o Microscópio Eletrônico de Varredura 

Quanta FEG 400 (FEI Company – Oregon, USA) e acoplado ao mesmo, para as análises 

químicas, um Espectrômetro de Energia Dispersiva, EDS, Oxford Inca Penta FETx3 (Oxford 

Instruments). 

As amostras foram tratadas superficialmente com lixas de carbeto de silício de 

granulometrias de 400, 600 e 2000 mesh, limpas em banho ultrassônico, lixadas com pasta 

adiamantada de 1µm e então limpas novamente em banho ultrassônico e secas com jato de ar 

quente. As amostras foram analisadas antes da imersão, somente com exposição ao ar; após 

imersão em solução salina e saliva artificial no potencial de circuito aberto por 8h. 

Para verificar a calibração do microscópio foi utilizado como padrão de referência 

cobalto puro, e as análises químicas foram executadas utilizando padrões internos do 

equipamento. Para obter a composição em percentagem, os resultados eram normalizados 

para 100% dos elementos representativos da amostra. 
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Resultados e discussão 

4.1.  Caracterização eletroquímica das ligas CoCrW, CoCrMo e 

NiCrMo em meio de NaCl e saliva artificial 

 

4.1.1. Resultados obtidos por técnicas eletroquímicas 

 

4.1.1.1. Estudos em meio de solução salina (NaCl 0,15 mol L
-1

) 

 

Na figura 14 são apresentadas as curvas de potencial de circuito aberto em função do 

tempo para as ligas estudadas. Nos três casos o potencial evoluiu para valores mais positivos 

em relação ao potencial de imersão. Este comportamento é típico de ligas passiváveis, pois há 

uma progressiva formação de um filme protetor de óxidos hidratados e/ou hidróxidos, 

tornando a superfície menos ativa. Verificou-se que a liga NiCrMo apresentou oscilações nos 

valores de potencial, sugerindo processos de dissolução e reformação do filme protetor. 

 

 

Figura 14 – Transitórios de potencial de circuito aberto das ligas CoCrW, NiCrMo e CoCrMo em solução salina. 

 

Na figura 15 são apresentados os valores de potencial de corrosão (potencial de 

circuito aberto quase estacionário) em relação ao eletrodo de calomelano saturado, ECS, das 

ligas em meio de solução salina. O tempo de imersão foi de 8h, pois neste tempo os valores de 

potencial não variavam mais do que 2 mV por 10 min consecutivos. Diz-se então que o 

eletrodo alcançou seu potencial quase estacionário ou de corrosão. 
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Figura 15 - Valores de Ecorr para as ligas CoCrW, NiCrMo e CoCrMo em solução salina, após 8h de imersão. 
  

 As curvas de polarização anódica, em função do potencial e da sobretensão, são 

apresentadas na figura 16. As curvas em função da sobretensão são apresentadas, visando uma 

melhor comparação entre as ligas, pois os valores de Ecorr diferiram bastante. As ligas, no 

meio estudado, apresentaram um filme com boa resistência à corrosão tendo baixos valores de 

densidade de corrente a altas sobretensões, bem como uma ampla faixa passiva. Verifica-se, 

na figura 16a, um aumento progressivo dos valores de densidade de corrente e, a partir de 

0,3 VECS, estes valores ficam constantes sendo observado outro aumento da corrente em 

potenciais acima de 0,6 VECS. A existência deste patamar constante pode ser devido a uma 

melhora do filme protetor ou decorrência da menor contribuição das correntes catódicas. 

Análises por EIE nesta faixa de potencial fornecerão informações complementares sobre esta 

questão. 

Verifica-se que a liga NiCrMo apresentou pequenos picos de corrente durante a 

polarização, comportamento este também observado nas curvas de potencial de circuito 

aberto, figura 14. Este resultado sugere a presença de processos de dissolução do filme 

rapidamente seguido de reformação do mesmo. 
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Figura 16 - Curvas de polarização anódica potenciostática, em função do potencial aplicado (a) e da sobretensão 

(b), das ligas CoCrW, NiCrMo e CoCrMo em meio de NaCl 0,15 mol L-1. Velocidade de varredura 1 

mV/s. 

O valor de 10 µA cm
-2

 foi considerado como o ponto de quebra da faixa passiva, pois 

a partir deste valor di/dE torna-se cada vez maior, a sobretensão de 0,45 V foi tida como a 

região intermediária do patamar constante de corrente, a partir obtem-se respectivamente Ei e 

ipass cujos valores estão apresentados na tabela 13. Os valores de Ei são comparáveis e da 

ordem de 0,6 V para as três ligas estudadas. Neste potencial o filme de Cr2O3 é rompido e 

ocorre a oxidação do Cr(III) a Cr(VI), além da oxidação do componente em maior 

percentagem (Ni ou Co) conforme se pode deduzir dos valores termodinâmicos dos potenciais 

padrões. A liga NiCrMo apresenta uma ampla faixa passiva e menores valores de densidade 

de corrente em toda a faixa de potencial analisado, figura 16, indicando um filme mais 

protetor. 

 
Tabela 13 - Valores de densidade de corrente de passivação, η=0,45 V, potencial de subida de corrente, Ei, e 

faixa passiva, Ei-Ecorr, das ligas em meio de NaCl 0,15 mol L-1 obtidos a partir das curvas de 

polarização. 

Liga ipass (µA cm
-2

) Ei (VECS) Ei-Ecorr (V) 

CoCrW 3,7 0,610 0,665 

NiCrMo 2,6 0,618 0,774 

CoCrMo 5,0 0,606 0,564 

 

A figura 17 apresenta as curvas cronoamperométricas das ligas estudadas. Observa-se 

que para todas as ligas os valores de densidade de corrente atingem um valor constante já a 

partir de 10 min de análise. Este comportamento é uma sugestão da não existência de corrosão 

por pites, pois a mesma é caracterizada por uma grande elevação dos valores de densidade de 

corrente durante o tempo de análise, não atingindo um valor constante. Os picos de corrente 

apresentados, principalmente na liga NiCrMo são decorrentes de processos de dissolução e 

formação do filme, confirmados aqui sob condição estacionária. 
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Figura 17 - Curvas cronoamperométricas das ligas CoCrW (a), NiCrMo (b) e CoCrMo (c) em meio de solução 

de NaCl 0,15 mol L-1 a vários potenciais aplicados. 

 

 Na tabela 14 são apresentados os valores de densidade de corrente estacionária obtidos 

por cronoamperometria a várias sobretensões aplicadas. Os valores médios são referentes aos 

últimos dez pontos obtidos, pois os valores de corrente já se encontram num patamar 

constante não variando mais do que 5 µA cm
-2

. Os valores obtidos por cronoamperometria 

concordam com as curvas de polarização, apresentando baixos valores de densidade de 

corrente constante para a liga NiCrMo mesmo a altas sobretensões como 0,85 V, o que 

confirma tratar-se de um filme mais protetor. 

 

Tabela 14 - Valores médios de densidade de corrente, em µA cm-2, a várias sobretensões aplicadas para as ligas 

CoCrW, NiCrMo e CoCrMo em meio de NaCl 0,15 mol L-1. Média dos últimos 10 pontos. 

Ligas / η 0,25 V 0,55 V 0,65 V 0,75 V 

CoCrW 0,22±0,02 3,9±0,03 27,4±0,3 112±0,1 

NiCrMo 0,12±0,01 0,88±0,02 6,7±0,2 44,8±0,6 

CoCrMo 0,14±0,02 5,53±0,04 42±0,2 327±2 

 

 

A figura 18 apresenta as curvas voltamétricas obtidas a uma velocidade de varredura 

de 200 mV s
-1

. Observa-se, para todas as ligas, a presença de um pico catódico (a) próximo a 

0,3 VECS relacionado a processos de redução, principalmente de Cr(III), por ser o principal 
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componente do filme passivo, e presente nas três ligas, conforme será visto pelas análises de 

XPS. Estes resultados estão em concordância com a literatura (1). 

Verifica-se que os processos de redução da água nos extremos de potencial negativo, 

são mais intensos na liga NiCrMo, enquanto que as outras ligas CoCr apresentam valores bem 

próximos. Esta maior intensidade é consequência do níquel estar atuando como catalisador, de 

acordo com Bockris p.1219 o níquel é um bom catalisador para as reações de desprendimento 

de hidrogênio (2). 

 

 

Figura 18 - Voltametria cíclica das ligas CoCrW, NiCrMo e CoCrMo em NaCl 0,15 mol L-1 a uma velocidade de 

varredura de 200 mV s-1. 

  

Para uma melhor caracterização dos processos envolvidos no filme formado nas ligas 

estudadas, medidas de EIE foram obtidas no potencial de circuito aberto e são apresentadas na 

figura 19. Verificam-se valores de impedância real e imaginária da ordem de centenas de 

kΩ cm² evidenciando um bom comportamento passivo da superfície das ligas. Nos diagramas 

de Bode vêem-se valores de ângulo de fase maiores do que 75 graus em frequências 

intermediárias, sugerindo filmes bem capacitivos e valores de |Z| da ordem de 10
5
 Ω cm², no 

limite de f→0 mostrando que a reação de transferência de carga, através da elevada 

resistência de polarização, é muito lenta. Os valores de ângulo de fase iguais a zero bem como 

os valores constantes de |Z| em altas frequências mostram que Z se identifica com a 

resistência do eletrólito. Quando comparamos as ligas verifica-se, a partir do diagrama de 

Nyquist, um arco menor para a liga CoCrW, sugerindo ao mesmo tempo um comportamento 

menos capacitivo e menos resistivo. O diagrama de Bode complementa esta observação, onde 

se vê um menor ângulo de fase e deslocamento para menores frequências. 
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Figura 19 - Diagramas de Nyquist (a) e Bode (b) obtidos para as ligas CoCrW (Ecorr= -0,240 V), NiCrMo (Ecorr= 

-0,197 V) e CoCrMo (Ecorr= 0,020V ) em solução de NaCl 0,15 mol L-1 apos 8h de imersão em 

potencial de circuito aberto. A linha sólida é decorrente dos ajustes teóricos a partir do circuito 

equivalente proposto. 

 

 Para um melhor entendimento dos processos da interface metal/solução, foi proposto 

um circuito equivalente, que é apresentado na figura 20. Duas constantes de tempo foram 

propostas, pois o largo ângulo de fase, no diagrama de Bode, indica que as constantes de 

tempo são comparáveis. No circuito proposto, Re corresponde à resistência do eletrólito, Cdc e 

Rtc correspondem respectivamente, à capacitância da dupla camada elétrica e à resistência à 

transferência de carga dos processos de oxidação da superfície envolvendo espécies solúveis, 

enquanto que o CPEf e Rf correspondem respectivamente ao elemento de fase constante 

(pseudo capacitância) e à resistência da interface devido ao processo de eletrodo responsável 

pela formação do filme.  

Os melhores ajustes foram obtidos tendo um capacitor puro para a dupla camada 

elétrica enquanto que para o filme um CPE (elemento de fase constante) foi adicionado 

devido a diferentes fenômenos decorrentes do filme como heterogeneidade, rugosidade da 

superfície e impurezas. O CPE é definido como ZCPE= Z0(i)
-n

, onde Z0 é a impedância de 

fase constante, CPE,  é a frequência angular em rad/s, i²=-1 e n é o expoente do CPE. A 

depender do n, CPE pode representar um sistema puramente resistivo (n= 0, Z0= R), 

puramente capacitivo (n= 1, Z0= C), ou uma impedância de Warburg (n= 0,5, Z0= W). A 

partir dos diagramas de Nyquist e Bode verificou-se uma boa correlação entre os dados 

experimentais e os simulados a partir do circuito equivalente. Outro parâmetro levado em 

consideração para a qualidade dos ajustes foi o qui-quadrado, 
2
, que apresentou ordem de 

grandeza 10
-4

 e o erro envolvido nos ajustes menores do que 10%. 
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Figura 20 - Circuito equivalente proposto para o comportamento das ligas CoCrW, NiCrMo e CoCrMo após 8h 

de imersão em NaCl 0,15 mol L-1. 

 

 Os parâmetros de impedância simulados para as ligas são apresentados na tabela 15. 

Verificou-se um filme bem protetor pelos altos valores da resistência Rf. A liga NiCrMo 

apresentou um maior valor de Rf, indicando um filme mais protetor, resultado este em comum 

acordo com os obtidos com as outras técnicas. Por simulação da extrapolação dos dados 

experimentais foram obtidos também os valores de resistência de polarização, Rp. Os valores 

de Rp das ligas NiCrMo e CoCrMo são próximos e maiores do que os obtidos para a liga 

CoCrW, mostrando que o filme formado sobre esta liga é menos protetor. Comparando os 

valores de Rf e Rp, obtidos por ajustes diferentes, verificou-se uma diferença em torno de 10% 

sugerindo que os ajustes são representativos dos processos experimentais. 

 
Tabela 15 - Parâmetros simulados a partir do circuito equivalente proposto para as ligas CoCrW, NiCrMo e 

CoCrMo em NaCl 0,15 mol L-1 no Ecorr. 

 Re 

(Ω cm²) 

Cdc 

(µF cm
-2

) 

Rtc 

(Ω cm²) 

CPEf 

(µF cm
-2

) 

nf 

 

Rf 

(MΩ cm²) 

Rp 

((MΩ cm²) 

CoCrW 18,3 11,0 18,6 30,2 0,81 0,46 0,56 

NiCrMo 14,3 11,0 18,6 14,3 0,84 1,09 0,89 

CoCrMo 12,8 8,3 11,9 14,3 0,88 1,00 1,14 

 

 Objetivando calcular e comparar as constantes de tempo dos sub circuitos sugeridos,  

figura 20, o valor de CPEf foi transformado em um capacitor puro (Cf) utilizando a equação: 

            [1]. A constante de tempo foi calculada utilizando     . Os valores 

obtidos são apresentados na tabela 16.   refere-se ao sub circuito Cdl/Rtc e    ao sub circuito 

CPEf/Rf. A partir dos valores obtidos pode-se associar a primeira constante de tempo aos 

processos rápidos de carga e descarga na interface óxido/solução que estariam mais 

relacionados à dupla camada elétrica, enquanto que a segunda constante de tempo relaciona-

se aos processos mais lentos, que estão relacionados à presença do filme de óxido a partir do 

metal. 

 

 

 

Re Cdc

Rtc CPE f

Rf

Element Freedom Value Error Error %

Re Fixed(X) 0 N/A N/A

Cdc Fixed(X) 0 N/A N/A

Rtc Fixed(X) 0 N/A N/A

CPE f-T Fixed(X) 0 N/A N/A

CPE f-P Fixed(X) 1 N/A N/A

Rf Fixed(X) 0 N/A N/A

Data File:

Circuit Model File:

Mode: Run Simulation / Freq. Range (0,001 - 1000000)

Maximum Iterations: 100

Optimization Iterations: 0

Type of Fitting: Complex

Type of Weighting: Calc-Modulus



74 
 

Tabela 16 - Valores de constantes de tempo para os sub circuitos propostos para o comportamento da interfase 

metal/solução das ligas CoCrW, NiCrMo e CoCrMo em meio de NaCl 0,15 mol L-1 no Ecorr. 

Liga    (s)     (s) 

CoCrW 2,0x10
-4

 25,8 

NiCrMo 2,1x10
-4

 26,2 

CoCrMo 1,0x10
-4

 20,5 

 

Objetivando confirmar se a primeira constante de tempo está de fato relacionada à 

dupla camada elétrica calculou-se a partir dos valores de Zim os valores de capacitância, C, 

para cada frequência estudada. Os valores foram calculados seguindo a equação    
 

      
. 

A figura 21 apresenta os valores de capacitância em função da frequência para as ligas 

estudadas em solução salina. Observa-se que para altas frequências os valores de capacitância 

são constantes, independendo da frequência. Este comportamento sugere que, em altas 

frequências, a interface metal/solução se comporta como um capacitor puro em série, apenas, 

com a resistência do eletrólito (resistência Ôhmica). 

 

 

Figura 21 - Valores de capacitância em função da frequência para as ligas CoCrW, NiCrMo e CoCrMo em 

solução salina após 8h. 
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Como pode-se desprezar a contribuição da resistência a transferência de cargas, devido 

a relação linear entre C e f em altas frequências, a tabela 17 apresenta os valores de 

capacitância. Estes valores correspondem a valores médios obtidos entre 10 kHz e 40 kHz. 

Verifica-se uma boa correlação com os valores de capacitância obtidos por ajuste do circuito 

equivalente proposto. Os valore de C, tabela 17, podem ser comparados com os valores de Cdc 

da tabela 15. 

 

Tabela 17 - Valores médios de capacitância calculados entre 10 kHz e 40 kHz, a partir dos dados de EIE obtidos 

para as ligas em meio de NaCl 0,15 mol L-1 no Ecorr. 

Liga C (µF cm
-2

) 

CoCrW 10±1 

NiCrMo 9,7±0,2 

CoCrMo 7,3±0,6 

 

 A figura 22 apresenta o diagrama de Nyquist e o circuito equivalente correspondente. 

Estes resultados a altas frequências mostraram que o eletrodo de trabalho, na faixa de 

frequência analisada 10 kHz a 40 kHz, se comportou como um eletrodo polarizado ideal, não 

apresentando processos faradaicos. O circuito equivalente consta apenas da resistência do 

eletrólito e da capacitância da dupla camada elétrica. 

   

 

Figura 22 - Diagrama de Nyquist para as ligas CoCrW, NiCrMo e CoCrMo em solução salina no Ecorr a altas 

frequências. 

 

Os resultados apresentados permitiram reforçar a veracidade da atribuição, no circuito 

proposto, de um capacitor puro para a dupla camada elétrica e seu baixo valor de constante de 

tempo. 

A figura 23 apresenta os diagramas de Nyquist das ligas a uma sobretensão de 0,5 V 

feitos com o objetivo de verificar o porquê do patamar de corrente constante a valores de 
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sobretensão, figura 16. Observou-se uma clara diminuição dos arcos capacitivos, quando 

comparados com os valores obtidos no Ecorr, figura 19, com menores valores de impedância 

real e imaginária. Isto indicou a existência de outros processos e de uma superfície menos 

capacitiva. Por extrapolação das curvas do diagrama de Nyquist obtêm-se os seguintes valores 

de Rp para as ligas CoCrW, NiCrMo e CoCrMo, 0,31 MΩ cm², 0,48 MΩ cm², 0,25 MΩ cm² 

respectivamente. Isto mostrou que o patamar constante apresentado nas curvas de polarização 

não é consequência de uma melhora do filme, mas de uma menor interferência das correntes 

catódicas que, a sobretensões elevadas se torna desprezível, dentro da precisão experimental.   

 

 

Figura 23 - Diagrama de Nyquist para as ligas CoCrW, NiCrMo e CoCrMo em meio de NaCl 0,15 mol L-1 a uma 

sobretensão aplicada de 0,5 V. 

 

Em solução salina todas as ligas apresentaram um bom comportamento, mas a liga 

CoCrW apresentou maiores valores de densidade de corrente, menores valores de resistência e 

capacitância, sugerindo um filme menos protetor. As ligas CoCrMo e NiCrMo apresentaram 

um comportamento bastante próximo. O pior comportamento para a liga CoCrW pode ser 

devido à ausência de molibdênio, elemento que junto com o cromo contribui na melhoria das 

características do filme protetor (3). 
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4.1.1.2. Estudos em meio de saliva artificial 

 

 A partir das curvas de potencial versus tempo, figura 24, observou-se que a liga 

NiCrMo não apresentou picos de potencial como ocorreu em meio de solução salina. 

Verifica-se também que não há oscilação dos valores de potencial com o tempo de imersão. 

Os valores de Ecorr obtidos em saliva artificial são menores do que os obtidos em meio de 

solução salina. Este comportamento pode ser decorrente de uma superfície mais ativa ou 

decorrente da adsorção de substâncias na superfície da liga, modificando a natureza da 

interfase metal-solução. 

 

 

Figura 24 – Transitórios de potencial de circuito aberto das ligas CoCrW, NiCrMo e CoCrMo em meio de saliva 

artificial. 

 

 Os valores médios de Ecorr obtidos de maneira semelhante àqueles em meio de solução 

salina bem como o desvio padrão das ligas em meio de saliva artificial são apresentados na 

figura 25. Os valores de Ecorr das ligas são próximos, dentro da precisão experimental, embora 

o valor médio varie na seguinte ordem: ECoCrMo > ENiCrMo > ECoCrW.  
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Figura 25 - Valores médios de Ecorr para as ligas CoCrW, NiCrMo e CoCrMo em meio de solução de saliva 

artificial após 8h. Média de 4 experimentos. 

 

Após ter sido alcançado o Ecorr, as ligas foram polarizadas anodicamente até um 

potencial de 0,9 VECS. Os resultados obtidos são apresentados na figura 26. Todas as ligas 

apresentaram valores de densidade de corrente semelhantes em toda a faixa de potencial 

investigada. Isto sugere que o meio está atuando da mesma forma em todas as ligas, isto é, 

sob o ponto de vista eletroquímico, as três interfaces apresentam comportamentos 

semelhantes. A partir de 10 µA cm
-2

 verificou-se que os valores de densidade de corrente 

tendem a valores cada vez maiores. Pode-se relacionar este valor de densidade de corrente 

como valor limite para o estado passivo do filme, que se dá próximo a 0,5 VECS. Verificou-se 

então uma ampla faixa de passivação desde o Ecorr até 0,5 VECS. As curvas apresentam uma 

faixa constante de valores de densidade de corrente a partir de 0,15 VECS, medidas de EIE no 

Ecorr e a 0,25 VECS, permitirão avaliar melhor este comportamento como foi realizado em meio 

de solução salina.  

 Verificou-se uma elevação da corrente, entre 0,6 VECS e 0,7 VECS, atribuída à oxidação 

do Cr(III) à Cr(VI), consequência da dissolução do filme de óxido de cromo, comportamento 

bem aceito na literatura (4,9,13). Este processo pode ser esquematizado a partir das seguintes 

equações: 

2Cr(s) + 6OH
-
(aq) ↔ Cr2O3(s) + 3H2O(l) + 6e

-
 

Cr2O3(s) + 10OH
-
(aq) ↔ 2CrO4

2-
(aq) + 5H2O(l) + 6e

-
 

 Com o rompimento do filme observam-se, também, oxidação do Ni a Ni(II)  e do Co a 

Co(II), seguidos da oxidação do Ni a Ni(IV) e da água, a potenciais mais elevados. 

CoCrW NiCrMo CoCrMo

-300

-250

-200

-150

-100

E
c
o
rr
 (

m
V

E
C

S
)

Ligas



79 
 

 

Figura 26 - Curvas de polarização anódica potenciostática das ligas CoCrW, NiCrMo e CoCrMo em meio de 

solução de saliva artificial. Velocidade de varredura de 1 mV/s. 

 

 Na tabela 18 são apresentados os valores de ipass, Ei e faixa passiva, obtidos a partir dos 

dados de polarização. Observou-se uma ampla faixa passiva para todas as ligas e maior do 

que as obtidas em solução salina, sugerindo um filme mais protetor. Os valores de Ecorr, Ei e 

faixa passiva são semelhantes para as ligas estudadas, indicando um filme com características 

que independem da natureza da liga e sim da solução. 

  

Tabela 18 - Valores de densidade de corrente de passivação, E= 0,30 VECS, potencial de subida de corrente, Ei, e 

faixa passiva, Ei-Ecorr, das ligas em meio de saliva artificial obtidos a partir das curvas de 

polarização. 

Liga ipass (µA cm
-2

) Ei (VECS) Ei-Ecorr (V) 

CoCrW 3,3 0,52 0,78 

NiCrMo 2,8 0,51 0,79 

CoCrMo 3,6 0,51 0,73 

 

Os valores de densidade de corrente obtidos por cronoamperometria são apresentados 

na tabela 19. Como indicado pela polarização, os valores de densidade de corrente a 

0,25 VECS são iguais dentro da precisão experimental para as ligas CoCrW, NiCrMo e 

CoCrMo, mas diferem significativamente em altos potenciais. Estes valores de densidade de 

corrente são menores do que em meio de solução salina, em 0,5 VECS a sobretensão aplicada 

está em torno de 0,8 V.  

 
Tabela 19 - Valores médios de densidade de corrente constante em µA  cm-2 a vários potenciais aplicados para as 

ligas CoCrW, NiCrMo e CoCrMo em solução de saliva artificial. Média dos últimos 10 pontos 

expressos em µA cm-2. 

Ligas / E 0,25 VECS 0,5 VECS 

CoCrW 0,15±0,02 11,1±0,8 

NiCrMo 0,10±0,02 9,8±0,5 

CoCrMo 0,10±0,06 4,5±0,6 
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 A figura 27 apresenta as curvas cronoamperométricas para as ligas estudadas. 

Observou-se que os valores de correntes ficaram constantes durante o tempo de análise não 

indicando corrosão por pites.  

 

  

 

Figura 27 - Curvas cronoamperométricas das ligas CoCrW (a), NiCrMo (b) e CoCrMo (c) em saliva artificial a 

vários potenciais aplicados. 

 

A figura 28 apresenta as curvas voltamétricas das ligas em meio de saliva artificial. 

Verificou-se a existência de uma elevação de corrente (a) e pico catódico (b) bem mais 

definido do que os obtidos em meio de NaCl. A elevação de corrente em torno de 0,6 V está 

provavelmente relacionado, como dito anteriormente, aos processos de oxidação 

principalmente do Cr(III), e o pico catódico aos processos de redução do mesmo. Observou-se 

que estes processos foram mais intensos em saliva artificial que em solução salina. Assim 

como em meio de solução salina a liga NiCrMo apresentou altos valores de densidade de 

corrente em -1,0 VECS, indicando que os processos de redução da água são favorecidos sobre 

esta superfície. 
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Figura 28 - Curvas voltamétricas para as ligas CoCrW, NiCrMo e CoCrMo em solução de saliva artificial a uma 

velocidade de varredura de 200 mV s-1. 

 

Na figura 29 são apresentados os resultados obtidos por EIE na forma de diagramas de 

Nyquist e Bode das ligas estudadas em solução de saliva artificial após 8h de imersão em 

circuito aberto. Na figura 29, diagrama de Nyquist, observou-se que os valores de impedância 

tanto imaginário quanto real na mais baixa frequência são da ordem de centenas de kΩ cm², 

indicando um filme com boas características protetoras. Pelo diagrama de Bode verificaram-

se valores constantes de |Z| e ângulos de fase iguais a zero em altas frequências, 

caracterizando a resistência do eletrólito. Esta resistência é da ordem de centenas de Ω cm², 

cerca de uma ordem de grandeza maior que em meio de NaCl, esta diferença é devido à maior 

complexidade em composição química da saliva artificial, que confere à mesma uma maior 

viscosidade. Na mais baixa frequência estudada os valores de |Z| são da ordem de 10
5
 Ω cm² e 

em frequências intermediárias os ângulos de fase chegam a 83º, comportamento de filmes 

passivantes. As pequenas diferenças apresentadas não parecem ser significativas. O 

comportamento semelhante para todas as ligas sugere que o meio está conferindo uma 

proteção extra que independe das características da liga, o que pode ser atribuído à nova 

composição da interfase, em relação à observada em solução salina.  
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Figura 29 - Diagramas de Nyquist e Bode para as ligas estudadas em saliva artificial no Ecorr, CoCrW (Ecorr= -

0,261 VECS), NiCrMo (Ecorr= -0,184 VECS) e CoCrMo (Ecorr= -0,227 VECS). A linha sólida é 

decorrente dos ajustes teóricos a partir do circuito equivalente proposto. 

 

A figura 30 apresenta o circuito equivalente proposto, que foi o mesmo utilizado para 

os resultados em NaCl 0,15 mol L
-1

. Os elementos do circuito proposto tem as mesmas 

características do apresentado anteriormente, Re, Cdc, Rtc, CPEf e Rf.  

Os melhores ajustes foram obtidos tendo um capacitor puro para a dupla camada 

elétrica enquanto que para o filme um CPE apresentando valores de ² da ordem de dezenas 

de 10
-4

 e erros percentuais menores do que 10%. 

 

 

Figura 30 - Circuito equivalente proposto para o comportamento das ligas CoCrW, NiCrMo e CoCrMo em 

solução de saliva artificial no Ecorr. 

 

 Os valores obtidos a partir das simulações são apresentados na tabela 20. A Rp foi 

obtida pela extrapolação dos dados experimentais no diagrama de Nyquist. A liga CoCrMo 

apresenta o maior valor de Rf e três vezes maior do que o obtido para a liga CoCrW. Já os 

valores de Rp não apresentam uma diferença significativa e caem dentro da mesma ordem de 

grandeza da Rf. Os valores simulados sugerem um filme mais resistivo para a liga CoCrMo 

seguido pela liga NiCrMo e CoCrW. De acordo com os resultados em meio de solução salina, 

tabela 15, verificou-se que o filme naquele caso é menos resistivo, concordando com as outras 

técnicas eletroquímicas que têm mostrado um filme mais protetor para o meio de saliva 

artificial. 
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Tabela 20 - Parâmetros simulados a partir do circuito equivalente proposto para as ligas CoCrW, NiCrMo e 

CoCrMo em saliva artificial no Ecorr. 

 Re 

(Ω cm²) 

Cdc 

(µF cm
-2

) 

Rtc 

(Ω cm²) 

CPEf 

(µF cm
-2

) 

nf 

 

Rf 

(MΩ cm²) 

Rp 

(((MΩ cm²) 

CoCrW 114 10,9 87,9 19,7 0,87 1,6 1,5 

NiCrMo 124 5,4 99,8 17,5 0,80 4,8 3,2 

CoCrMo 112 15,6 190,1 9,8 0,78 6,6 2,5 

 

 Os valores das constantes de tempo calculados conforme as equações      

       e      são apresentados na tabela abaixo. Como expresso no circuito equivalente a 

primeira constante de tempo está relacionada aos processos da dupla camada elétrica e de 

transferência de carga, que são processos rápidos, enquanto que 2 refere-se ao filme. Uma 

maior constante de tempo pode estar relacionada a um filme mais resistivo, pois os processos 

de transferência de carga, através do mesmo se dão de forma mais lenta. Comparando com os 

valores obtidos em meio de NaCl, tabela 16, verificou-se que realmente o filme formado em 

meio de saliva artificial é mais resistente aos processos de corrosão. 

 

Tabela 21 - Valores de constantes de tempo para os sub circuitos propostos para o comportamento da interfase 

metal/solução das ligas CoCrW, NiCrMo e CoCrMo em meio de saliva artificial no Ecorr. 

Liga    (s)     (s) 

CoCrW 9,6x10
-4

 53 

NiCrMo 5,4x10
-4

 254 

CoCrMo 3,0x10
-3

 210 

 

Buscando um melhor entendimento do patamar apresentado nas curvas de polarização, 

figura 26, a figura 29 apresenta os resultados de EIE obtidos a um potencial aplicado de 

0,25 VECS. Verificou-se que as características capacitivas do filme são piores, embora não 

significativamente. Têm-se menores valores de impedância real e imaginária e 

consequentemente menores valores de |Z|. Os valores de Rp, neste potencial, para as ligas 

CoCrW, NiCrMo e CoCrMo são respectivamente, 0,31 MΩ cm², 0,58 MΩ cm² e 

0,77 MΩ cm², valores bem menores do que os obtidos no Ecorr. Estes resultados indicam que o 

patamar não está relacionado a uma melhora nas características do filme, mas às menores 

contribuições das correntes catódicas com o aumento do potencial. 
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Figura 31 - Diagrama de Nyquist e Bode para as ligas CoCrW, NiCrMo e CoCrMo em meio de saliva artificial 

no potencial de 0,25 VECS. 

 

A partir dos resultados obtidos, a seguinte ordem crescente de resistência a corrosão 

em meio de saliva artificial pode ser proposta: CoCrW < NiCrMo < CoCrMo. A solução de 

saliva artificial foi um meio menos agressivo quando comparado com a solução salina, 

provavelmente devido à adsorção de espécies da própria solução conferindo ao filme uma 

proteção extra. 

 

 

4.1.2. Resultados obtidos por técnicas não eletroquímicas para as ligas CoCrW e 

NiCrMo 

 

4.1.2.1. Análises por MEV-EDS 

  

Nas figuras 32 e 33 são apresentadas, respectivamente, as micrografias obtidas por 

MEV da superfície das ligas CoCrW e NiCrMo sem passar por testes eletroquímicos, ou seja, 

somente expostas ao ar. Observou-se que a liga NiCrMo apresentou uma superfície mais 

homogênea em termos de componentes químicos embora seja a que tenha mais defeitos 

superficiais do que a apresentada pela liga CoCrW. As superfícies se apresentam lisas com 

alguns riscos decorrentes do processo de polimento. Observou-se que a liga CoCrW 

apresentou pontos escuros, que se repetem em outras regiões da superfície; as análises por 

EDS permitiram uma melhor avaliação desta região. Ambas as ligas são chamadas de brutas 

de fusão, pois são fundidas quando de sua utilização gerando fases decorrentes do tempo de 

solidificação. A fase mais clara é a ultima fase a ser solidificada, chamada de interdenditrica. 
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Os defeitos superficiais vistos na liga NiCrMo podem ser decorrentes do processo de 

solidificação podendo haver formação de poros ou decorrentes de gases dissolvidos na liga. 

 

  

(a) 

 
        

(b)      

 
 

Figura 32 - Imagens por MEV da superfície da liga CoCrW sem tratamento eletroquímico, somente exposta ao 
ar. Imagens por elétrons retro-espalhados (a) e secundários (b). Aumento de 5000 vezes. 
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(a) 

 
 

(b)             

 
 

Figura 33 - Imagens por MEV da superfície da liga NiCrMo sem tratamento eletroquímico, somente exposta ao 

ar. Imagens por elétrons retro-espalhados (a) e secundários (b). Aumento de 5000 vezes. 
 

  

Na figura 34 são apresentados os resultados semi-quantitativos das análises por EDS 

da área total das seções acima descritas. Para ambas as ligas a composição total foi 

comparável à composição declarada pelo fabricante, conforme tabela 7. Algumas exceções 

foram observadas: a liga CoCrW apresentou estrôncio, 1,62% em massa, o que não consta da 
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composição nominal e a liga NiCrMo não apresentou nióbio, que segundo a composição 

nominal deveria ser 1% em massa.  

 

 

 

 

Figura 34 - Resultado semi-quantitativos por EDS, da área superficial total, das ligas CoCrW e NiCrMo 

somente com exposição ao ar. 
 

Na figura 35 e na tabela 22 são apresentadas, respectivamente, a micrografia das 

regiões analisadas por EDS e os resultados semi-quantitativos obtidos para a liga CoCrW. 

Pode-se dizer que a liga CoCrW apresenta duas fases, regiões 1 e 3. A região 1 apesar de ser 

rica em cobalto, tem um alto valor de nióbio, (composição nominal de 2%), ficando o mesmo 

segregado praticamente nesta fase. A região 3 tem uma composição muito semelhante à 

composição média da superfície, com exceção do nióbio que não aparece. A região 4 ocorre 

em vários pontos da superfície, e sua análise mostra uma alta concentração de oxigênio e de 

silício, sugerindo ser inclusão de SiO2. Esta região também apresentou uma grande 

concentração de tântalo. A região 2, que se repete em outras áreas analisadas, são regiões de 

impurezas decorrentes dos processos de solidificação da liga.  
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Figura 35 - Imagens por MEV da superfície da liga CoCrMo com as regiões analisadas por EDS. Ampliação de 

5000 vezes. 
 

Tabela 22 - Resultados semiquantitativos, em % massa, de EDS para a liga CoCrW conforme regiões 
apresentadas na Figura 35. 

Elemento C O Si V Cr Mn Co Sr Nb Mo Ta W Total 

Região 1 6,42  1,59 1,36 17,69  42,49 2,04 11,30 2,90  14,21 100 

Região 2 3,74 1,96 1,46 1,77 23,43  56,39 1,27  0,79  9,18 100 

Região 3 3,98 0,26 0,51 1,76 23,16  59,63 1,35  0,84  8,50 100 

Região 4 3,10 30,64 19,40 1,08 16,31 2,15 15,12  2,68 0,5 6,29 2,45 100 

 

 

 Na figura 36 e na tabela 23 são apresentadas, respectivamente, a micrografia das 

regiões analisadas por EDS e os resultados semi-quantitativos obtidos para a liga NiCrMo. 

Como visto anteriormente, a superfície da liga NiCrMo apresentou-se mais homogênea do 

que a da liga CoCrMo. A região 1 apresentou alta concentração de cério, e contém lantânio, 

que não são apresentados como componentes da liga. A região 4 apresentou cério, lantânio e 

neodímio. A presença de terras raras na fusão de ligas metálicas tem sido utilizado para 

promover a desoxidação do metal na fase sólida, o que pode ser uma sugestão da presença 

destes metais na liga. Esta região, conforme visto na figura 33, se apresenta com relevos. A 

região 2 apresentou inclusões de SiO2. A região 3 é a que mais predomina e tem a 

concentração bem comparável à da composição média da superfície. 
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Figura 36 - Imagens por MEV da superfície da liga NiCrMo com as regiões analisadas por EDS. Ampliação de 

5000 vezes. 

 

Tabela 23 - Resultados semiquantitativos, % massa, de EDS para a liga NiCrMo conforme regiões apresentadas 

na Figura 36. 

Elemento C O Si Cr Ni Mo La Ce Nd Total 

Região 1 3,51 0,60 5,74 5,15 62,88 1,58 3,30 17,23  100 

Região 2 21,41 0,78 22,26 14,52 35,83 5,2    100 

Região 3 3,69 0,99 0,72 21,83 63,98 8,8    100 

Região 4 5,04 26,34 0,52 4,42 12,82 2,63 14,4 25,5 8,3 100 

 

A maior homogeneidade da superfície da liga NiCrMo em relação a CoCrMo pode 

conferir à mesma uma maior resistência à corrosão nos meios estudados, pela formação de um 

filme protetor mais eficaz. 

 Nas figuras 37 e 38 são apresentadas as micrografias, respectivamente, das ligas 

CoCrW e NiCrMo em solução salina e saliva artificial. Observou-se que para ambas as ligas 

não houve mudanças significativas na superfície, em ambos os meios, mesmo após 8h de 

imersão a uma temperatura de 37 ºC. 
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(a) 

 
 

 

(b)  

 
 

Figura 37 - Imagens por MEV da superfície da liga CoCrW em solução salina (a) e saliva artificial (b) após 8h 

de imersão em circuito aberto. Ampliação de 2500 vezes. 
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(a) 

 
 

(b) 

 
 

Figura 38 - Imagens por MEV da superfície da liga NiCrMo em solução salina (a) e saliva artificial (b) após 8h 

de imersão em circuito aberto. Ampliação de 2500 vezes. 
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Nas figuras 39 e 40 são apresentados os resultados médios, semiquantitativos, das 

análises por EDS da área total das superfícies analisadas. Observou-se que as concentrações 

obtidas não divergem mais que 2% dos resultados obtidos para as superfícies somente 

expostas ao ar. Este comportamento confirmou os resultados eletroquímicos de que ambas as 

ligas se mostraram bem resistentes aos meios estudados. 

 

 

 

 

Figura 39 - Resultado semi-quantitativos de EDS, da área superficial total, da liga CoCrW em solução salina e 

saliva artificial após 8h de imersão. 
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Figura 40 - Resultado semi-quantitativos de EDS, da área superficial total, da liga NiCrMo em solução salina e 

saliva artificial após 8h de imersão. 
 

Na figura 41 e nas tabelas 24 e 25 são apresentadas, respectivamente, as micrografias 

das regiões analisadas da liga CoCrW após imersão em solução salina e saliva artificial, e os 

resultados semiquantitativos obtidos por EDS. Comparando as tabelas 22 e 24 encontram-se 

regiões equivalentes em termos de composição química, indicando que o ataque 

eletroquímico à superfície (tabela 24) não modificou de forma significativa a composição 

superficial. A região 1 apresentadas nas tabelas 22 e 24 corresponde à fase rica em nióbio e 

tungstênio que representa um pequeno percentual da área superficial. A região 4, tabela 22 e a 

região 2, tabela 24 correspondem a inclusão de SiO2. As regiões 3 (tabelas 22 e 24) 

correspondem à fase de maior percentual da superfície, e representa praticamente a 

composição nominal da liga e a composição média da superfície. 

Na tabela 25, que corresponde aos ensaios após imersão da liga CoCrW em saliva 

artificial, as observações repetem-se: região 1 é a fase rica em nióbio, a região 3 representa a 



94 
 

fase de maior área e que se identifica com a composição nominal da liga e com a composição 

média superficial, vide figura 39. 

 

(a) 

            
 

(b) 

 
 
 

Figura 41 - Imagens por MEV da superfície da liga CoCrW indicando as regiões analisadas por EDS, das 

superfícies obtidas em meio de solução salina e saliva artificial após 8h de imersão. 
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Tabela 24 - Resultados semiquantitativos, % massa, obtidos por EDS para a liga CoCrW em solução salina 

conforme regiões apresentadas na fig. 41. 

Elemento C O Al Si V Cr Mn Co Sr Nb Mo Ta W Total 
Região 1 3,56   1,37 1,74 20,49  47,15 1,78 9,25   14,66 100 
Região 2 1,57 29,2 1,1 17,52 0,95 20,1 1,68 22,88  3,44  1,62  100 

Região 3 1,7   2,56 1,74 24,39  59,78 0,53 0,75 0,88  7,66 100 

 

 

Tabela 25 - Resultados semiquantitativos, % massa, obtidos por EDS para a liga CoCrW em saliva artificial 
conforme regiões apresentadas na fig. 41. 

Elemento C O Si V Cr Co Sr Nb Mo W Total 

Região 1 3,33  4,3 1,68 21,6 47,14 1,8 8,42  11,0 100 

Região 2 2,42 3,15 3,82 1,8 23,87 57,16 7,77    100 

Região 3 2,24  0,82 1,6 23,51 60,48 2,14 0,29 1,05 7,69 100 

 

 A figura 42 e as tabelas 26 e 27 apresentam, respectivamente, as micrografias das 

regiões analisadas por EDS e os resultados semiqunatitativos obtidos para a liga NiCrMo em 

solução salina e saliva artificial por 8h. A região 1 rica em níquel apresentou concentração 

considerável de cério e tântalo em ambos os meios, bem como a região 4, tabela 26, que se 

mostra como relevos. Os pontos mais escuros, região 2 provavelmente são buracos na 

superfície decorrentes do processo de elaboração da mesma. A região 3, maior em extensão, 

tem composição comparável à composição superficial média de superfície e à composição 

nominal da liga e pode ser considerada como a responsável pela grande estabilidade da liga. 
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(a) 

  
 

(b) 

 
 

Figura 42 - Imagens por MEV da superfície da liga NiCrMo indicando as regiões analisadas por EDS das 

superfícies obtidas após imersão em meios de solução salina e saliva artificial por 8h. 
 

Tabela 26 - Resultados semiquantitativos, % massa, obtidos por EDS para a liga NiCrMo em solução salina 

conforme regiões apresentadas na fig. 42. 

Elemento C O Si Cl Cr Ni Mo La Ce Nd Total 

Região 1 1,65 1,64 5,63  5,39 63,54  3,65 18,5  100 

Região 2 12,63 1,85 18,6  15,94 44,44 6,54    100 
Região 3 3,01 1,16 0,65  21,61 65,18 8,43    100 

Região 4 9,14 25,53 0,52 1,03 5,5 13,61 3,11 8,55 27,05 5,9 100 
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Tabela 27 - Resultados semiquantitativos, % massa, obtidos por EDS para a liga NiCrMo em saliva artificial 

conforme regiões apresentadas na fig. 42. 

Elemento C O Si Cl Cr Ni Mo La Ce Nd Total 

Região 1 1,81 2,08 4,91  5,61 63,86  3,34 18,39  100 

Região 2 10,16 2,66 22,22  17,13 42,52 5,31    100 

Região 3 2,14 1,31 1,05  22,73 62,56 10,21    100 

 

 Os resultados obtidos por MEV para as duas ligas, antes e após o ataque nos dois 

meios, confirmaram que as superfícies estão passivadas e, portanto submetidas a processos de 

corrosão com velocidade muito baixa. Não há evidencias de corrosão localizada nem de 

dissolução das inclusões no Ecorr. 

 

4.1.2.2. Análises por XPS 

 

As análises por espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios-X foram realizadas 

objetivando determinar a composição química e, também, o estado de oxidação dos elementos 

constituintes do filme formado e, por conseguinte, correlacionar com suas propriedades 

eletroquímicas, já estudadas. Foram analisadas as ligas CoCrW e NiCrMo imersas em solução 

salina (NaCl 0,15 mol L
-1

) e saliva artificial no potencial de circuito aberto durante 8h. 

As figuras 43-46 apresentam os espectros exploratórios das ionizações do O 1s, Cr 2p, 

Co 2p, Mo 3d do filme passivo formado após imersão em solução salina e saliva artificial por 

8h das ligas CoCrW e NiCrMo. 
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Figura 43 - Espectros de XPS para as ionizações de O 1s, Cr 2p, Co 2p e Mo 3d do filme passivo formado sobre 

a liga CoCrW em NaCl 0,15 mol L-1 após 8h de imersão. 
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Figura 44 - Espectros de XPS para as ionizações de O 1s, Cr 2p, Co 2p e Mo 3d do filme passivo formado sobre 

a liga CoCrW em saliva artificial após 8h de imersão. 
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Figura 45 - Espectros de XPS para as ionizações de O 1s, Cr 2p, Co 2p e Mo 3d do filme passivo formado sobre 
a liga NiCrMo em NaCl 0,15 mol L-1 após 8h de imersão. 
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Figura 46 - Espectros de XPS para as ionizações de O 1s, Cr 2p, Co 2p e Mo 3d do filme passivo formado sobre 

a liga CoCrW em saliva artificial após 8h de imersão. 
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Na tabela 28 são apresentados os valores das energias de ligação dos principais picos 

fotoelétricos. As percentagens em parênteses referem-se às quantidades relativas de cada 

componente de um determinado pico. Os deslocamentos são apresentados na tabela 29, o 

deslocamento químico é dado em relação ao metal puro (A
2
 = A

0
). A tabela 30 apresenta os 

resultados semiquantitativos e as tabelas 31 e 32 as razões atômicas (iônicas). 

 

Tabela 28 - Valores de energias de ligação (em eV). As percentagens em parênteses referem-se às quantidades 

relativas de cada componente de um determinado pico. 

Amostra Energia de ligação (eV) 
C 1s O 1s N 1s Cr 2p3/2 Co 2 p3/2 Mo 3d5/2 Ni 2p3/2 

CoCrW 
NaCl 

283,4 (2%) 
284,8 (70%) 
286,4 (17%) 
288,3 (11%) 

529,8 (36%) 
531,3 (48%) 
532,6 (16%) 

397,6 (12%) 
400,0 (88%) 

573,4 (11%) 
576,5 (89%) 

777,6 (56%) 
780,2 (44%) 

227,3 (69%) 
228,8 (31%) 

 

CoCrW 
Saliva 

284,8 (78%) 
286,5 (13%) 

288,2 (9%) 

529,7 (28%) 
531,4 (59%) 

532,8 (13%) 

398,4 (25%) 
399,8 (75%) 

573,1 (11%) 
576,2 (89%) 

777,2 (53%) 
779,6 (47%) 

227,0 (73%) 
228,5 (27%) 

 

NiCrMo 
NaCl 

284,8 (70%) 
286,5 (20%) 
288,1 (10%) 

529,6 (24%) 
531,3 (64%) 
533,3 (12%) 

 573,1 (12%) 
576,4 (88%) 

 227,2 (42%) 
228,7 (23%) 
231,8 (35%) 

851,8 (65%) 
854,9 (35%) 

NiCrMo 
Saliva 

284,8 (80%) 
286,2 (14%) 
288,2 (6%) 

529,7 (25%) 
531,4 (57%) 
532,8 (18%) 

 573,2 (18%) 
576,2 (82%) 

 227,1 (48%) 
228,8 (20%)  
231,7 (32%) 

851,7 (56%) 
854,6 (44%) 

 

 

Tabela 29 - Deslocamentos químicos das análises por XPS do filme formado sobre as ligas CoCrW e NiCrMo 

após 8h de imersão em NaCl 0,15 mol L-1 e saliva artifical. 

Amostra ΔEL, Cr ΔEL, Co ΔEL, Mo ΔEL, Ni 

CoCrW em NaCl 3,1 2,6 1,5 -- 

CoCrW  em S A 3,1 2,4 1,5 -- 

NiCrMo em  NaCl 3,3 -- 1,5 
4,6 

3,1 

NiCrMo  em S A 3,0 -- 1,7 

4,6 

2,9 

 

 
Tabela 30 - Composição (% atômica) dos principais compostos do filme passivo formado sobre as ligas CoCrW 

e NiCrMo após 8h de imersão em NaCl 0,15 mol L-1 e saliva artifical. 

Amostra 
Composição (% atômica) 

C O N Cr Co Mo Ni 

CoCrW em NaCl 57 32 3 7 3 0,1 -- 

CoCrW em Saliva 65 27 3 3 1 0,08 -- 

NiCrMo em NaCl 73 21 -- 3 -- 0,7 1 

NiCrMo  em saliva 78 18 -- 2 -- 0,6 1 
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Tabela 31 - Razões atômicas (iônicas) dos principais compostos analisados por XPS no filme formado sobre a 

liga CoCrW após 8h de imersão em solução salina e saliva artificial. A razão referente a liga foi 

calculada utilizando as proporções indicadas pelo fabricante. 

Meio Cr/(Cr+Co+Mo) Co/(Cr+Co+Mo) Mo/(Cr+Co+Mo) 

 liga filme liga filme liga filme 

Solução salina 0,29 0,69 0,70 0,30 0,012 0,010 

Saliva artificial 0,29 0,72 0,70 0,27 0,012 0,016 

 
Tabela 32 - Razões atômicas (iônicas) dos principais compostos analisados por XPS no filme formado sobre a 

liga NiCrMo após 8h de imersão em solução salina e saliva artificial. A razão referente à liga foi 

calculada utilizando as proporções indicadas pelo fabricante. 

Meio Cr/(Cr+Ni+Mo) Ni/(Cr+Ni+Mo) Mo/(Cr+Ni+Mo) 

 liga filme liga filme liga filme 

Solução salina 0,23 0,62 0,67 0,25 0,10 0,13 

Saliva artificial 0,23 0,55 0,67 0,30 0,10 0,15 

 

A presença de carbono e nitrogênio está relacionada a impurezas advindas do processo 

de polimento da amostra, que permaneceram mesmo após a devida limpeza da superfície. 

O pico O 1s foi decomposto em três componentes. O componente a 529,5-530,0 eV 

corresponde ao oxigênio ligado a um metal (por exemplo, O-Cr) (6). Os componentes nas 

faixas 531,1-531,8 eV e 532,3-533,3 eV correspondem a C=O e C-O (7). O componente em 

531,4 eV segundo Milosev (8) corresponde ao OH
-
 e em 532,5 eV a H2O, valores estes dentro 

dos encontrados para os filmes exceto o formado na liga NiCrMo em solução salina que 

apresentou um pico em 533,3 eV estando este mais relacionados a ligações C-O. 

O dubleto Cr 2p foi ajustado com dois componentes para cada pico: o de maior energia 

corresponde a um óxido de cromo, enquanto que o de menor energia, a Cr
0
. O handbook de 

XPS (6) apresenta os seguintes valores para Cr 2 p3/2: 574,4 eV para Cr
0
, 576,3 eV para CrO2, 

576,9 eV para Cr2O3 e 578,3 para CrO3. 

Ao estudar a liga CoCrMo, Milosev et al (8), relacionaram o componente em 

(576,3±2,55) eV a Cr2O3. Os resultados deixaram claro pelos valores obtidos neste trabalho 

que o filme de óxido de cromo formado é constituído apenas de Cr(III) e os deslocamentos 

químicos confirmaram a existência de apenas um estado de oxidação, podendo o mesmo estar 

na forma de óxido ou hidróxido, mas os picos encontrados se relacionam apenas a óxidos de 

cromo III. Conforme verificado por Hodgson et al (9) o aparecimento de hidróxido de cromo 

no filme formado só ocorreu apenas em altos potenciais aplicados, 0,5 a 0,75 VECS. 

A composição atômica do filme analisado, tabela 30, sugere um filme mais rico em 

cromo para a liga NiCrMo, mas ao se considerar as razoes atômicas, tabelas 31 e 32, 

considerando apenas os principais elementos do filme, verifica-se que o teor de cromo nas 
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duas ligas são semelhantes. O filme de óxido de cromo é o principal responsável pelas 

características passivantes das ligas CoCrW e NiCrMo. 

O pico Co 2 p3/2 foi ajustado com dois componentes, sendo que aquele em maior 

energia corresponde a cobalto metálico, enquanto que o componente em menor energia, a um 

óxido de cobalto. O handbook de XPS (6) apresenta os valores de 778,3 eV para Co
0
 e 780,4 

eV para CoO; para os outros estados de oxidação, Co3O4 e Co2O3 também apresenta valores 

próximos a 780 eV. Conforme discorrido anteriormente os componentes entre 780,5-781,2 eV 

se relacionam a óxidos de cobalto. No caso do cobalto não é tão fácil separar a contribuição, 

pois o deslocamento químico entre o Co
2+

 e Co
3+

 é muito pequeno, para a linha 2 p3/2 é cerca 

de 0,5 eV (8). 

O dubleto Mo 3d foi decomposto em dois (para CoCrW) e três (para NiCrMo) 

componentes para cada pico. O componente do pico principal Mo 3 d5/2 a menor energia 

corresponde a Mo
0
, enquanto que os componentes a maiores energias, a óxidos de 

molibdênio. O handbook (6) apresenta os seguintes valores para Mo 3 d5/2: 228,0 eV para 

Mo
0
, 229,3 eV para MoO2 e 232,6 eV para MoO3. 

Pode-se verificar que a liga CoCrW apresentou apenas Mo
0
 e MoO2. Conforme 

literatura (10) os picos de Mo 3d5/2 para Mo(IV) e Mo(VI) são 229,0 eV e 232,2 eV 

respectivamente. Uma maior concentração de molibdênio para a liga NiCrMo favoreceu a 

existência de ambos os estados de oxidação do molibdênio, apresentando MoO2 e MoO3, este 

último em maior concentração, tabela 28. 

Resultados obtidos por Hodgson (9) para a liga CoCr mostraram a existência de Mo(VI) 

somente em altos potenciais aplicados. Para a liga NiCrMo pode-se atribuir a existência de 

Mo(VI) a uma maior concentração de Mo na composição desta liga. A maior concentração de 

óxido de molibdênio na liga NiCrMo (10 vezes maior) pode estar favorecendo a formação de 

um filme mais resistente que o formado na liga CoCrW. Este comportamento concorda com 

os resultados de Huang (3) que mostraram que o óxido de cromo e molibdênio são essenciais 

para uma boa característica protetora do filme formado. 

O espectro do Ni 2p apresentou componentes associados ao metal e aos óxidos, 

incluindo os satélites de shake-up a aproximadamente 861 e 879 eV, característicos de NiO. O 

handbook (6) apresenta os seguintes valores para Ni 3d5/2: 852,7 eV para Ni
0
, 853,8 eV para 

NiO, 855,6 eV para Ni(OH)2 e 857,3 eV para Ni2O3. Foi encontrado um valor intermediário 

de energia de ligação entre os picos referentes à NiO e Ni(OH)2, podendo ser relacionado a 

óxidos e hidróxidos de Ni(II). 
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A razão catiônica de Ni e Co foi comparável, sugerindo que a participação dos mesmos 

dá-se de forma semelhante. A partir das tabelas 31 e 32 verifica-se que o cromo é o principal 

constituinte do filme de óxido formado em ambas as ligas. Mesmo Co e Ni estando em 

concentrações altíssimas na composição da liga os mesmos não participam efetivamente do 

filme formado sugerindo que os íons cobalto e níquel são principalmente liberados na 

solução. 

Hanawa, T. (11) revisando sobre ligas CoCr em meio de fluido corporal, verificou que o 

cobalto é completamente dissolvido e a composição superficial da liga fica rica em óxido de 

cromo e em menor quantidade óxido de molibdênio. Já a participação do molibdênio no filme 

formado está bem coerente com a composição do mesmo na liga. 

A maior concentração de Mo na composição da liga NiCrMo favoreceu a formação de 

de Mo(IV) e Mo(VI), o que não ocorreu para a liga CoCrW que somente apresentou Mo(IV). 

Não foi possível identificar os estados de oxidação dos compostos de cobalto 

encontrados nos filme, pois os deslocamentos químicos entre o Co(II) e Co(III) são muito 

próximos inviabilizando sua identificação. 
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4.1.2.3. Analises por Espectroscopia de Absorção Atômica com Atomização 

Eletrotérmica 

 

A Espectroscopia de absorção atômica por forno de grafite foi utilizada para 

determinação de Cr, Ni e Co nas soluções de NaCl e saliva artificial provenientes dos testes 

eletroquímicos em 0,9 VECS. 

As ligas foram imersas em solução salina (NaCl 0,15 mol L
-1

) e saliva artificial por 

15h aplicando-se um potencial de 0,9 VECS. A figura 47 apresenta as curvas 

cronoamperométricas registradas durante o tempo de imersão. Verificou-se que para as ligas 

estudadas os valores de densidade de corrente não aumentam com o tempo, mas tenderam a 

um valor constante, indicativo da não existência de corrosão por pites mesmo a um potencial 

alto e por 15h. 

 

  

Figura 47 - Curvas cronoamperométricas das ligas CoCrW e NiCrMo imersas em NaCl 0,15 mol L-1 e saliva 

artificial  por 15h sob um potencial de 0,9 VECS. 

 

A liga NiCrMo apresentou densidades de corrente bem maiores e comportamento bem 

distinto para os meios analisados, sugerindo a existência de maiores processos de dissolução 

da liga, o que foi confirmado nos testes de absorção atômica. Os maiores valores de corrente, 

para a liga NiCrW, são decorrentes de uma maior sobretensão aplicada chegando a 1,2 V ao 

contrário da liga CoCrW que chegou até 0,95 V. Os valores de densidade de corrente para a 

liga CoCrW apresentaram oscilações de corrente, com baixa amplitude ±5 µAcm
-2

, indicativo 

de processos de dissolução e formação do filme passivo. No caso da liga NiCrW as oscilações 

foram bem menores. 

A partir do comportamento das densidades de corrente espera-se uma maior liberação 

de íons metálicos para a liga NiCrMo em meio de NaCl. Na tabela 33 encontram-se as 
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concentrações em mg L
-1

 nas soluções estudadas. Verificou-se que a liberação de íons 

metálicos pela liga NiCrMo é muito maior que para a liga CoCrW. 

 

Tabela 33 - Quantidade encontrada em mg L-1 e desvio padrão dos elementos detectados por EAA-FG para as 

ligas CoCrW e NiCrMo resultante da aplicação de potencial de 0,9 VECS por 15h em solução de saliva 

artificial e NaCl 0,15 mol L-1. 

Elemento NiCrMo / mg L
-1

 CoCrW / mg L
-1

 

 NaCl 0,15 mol L
-1

 Saliva artificial NaCl 0,15 mol L
-1

 Saliva artificial 

Cr 39,1±2,5 26,0±0,6 7,21±0,03 8,31±0,04 

Ni 95,7±0,6 39,6±0,2 -------- -------- 

Co -------- -------- 4,6±0,4 8,4±0,2 

 

Sabe-se que o cromo, nestas ligas, é o principal responsável pela passivação, pois ao 

se oxidar forma óxidos ou hidróxidos que se depositam na superfície do metal conferindo uma 

proteção contra subsequentes oxidações do substrato. Em altos potenciais este filme é 

desfeito, e ocorrem processos de oxidação não apenas do filme, mas também do substrato. 

Verificou-se que a solução proveniente da liga CoCrW apresentou uma maior 

liberação de cobalto em meio de saliva, que também apresentou uma coloração mais forte. 

Em meio de saliva a liberação de cobalto foi quase o dobro sugerindo que uma ou mais 

espécies existentes na solução de saliva artificial contribuem para uma maior dissolução do 

cobalto. 

Objetivando verificar a presença ou ausência de dissolução seletiva do cromo nas 

ligas, foi calculado o coeficiente de seletividade. Este coeficiente pode ser calculado pela 

seguinte expressão: 

  
       

       
 

Onde: 

            
    

     
    (Ci,l é o teor do metal na liga, CMe,l é o metal referência) 

           
    

     
   (Ci,S é o teor do íon metal na solução,CMe,S é o teor do íon metálico referência) 

 

- Se S > 1, significa que houve dissolução seletiva desse elemento. 

- Se S < 1, a dissolução foi em teor menor do que a percentagem desse elemento na liga 

metálica, portanto não há dissolução seletiva para o metal considerado. 

- Se S = 1, a dissolução foi em teor igual à percentagem desse elemento na liga, isto é, não 

ocorre dissolução seletiva. 
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O cobalto e o níquel foram utilizados como referencia nas ligas CoCrW e NiCrMo, 

respectivamente. 

 Na tabela 34 são apresentados os coeficientes de seletividade para o cromo em relação 

ao cobalto na liga CoCrW e ao níquel na liga NiCrMo. Estes valores de seletividade 

apontaram, dentro da precisão experimental, para a ocorrência de corrosão seletiva 

significativa, para a liga NiCrMo em saliva artificial e para a liga CoCrW nos dois meios. Em 

solução salina a liga NiCrMo apresentou um coeficiente próximo de 1, indicando ausência de 

dissolução seletiva, dentro da precisão experimental de 20%. 

 

Tabela 34 – Coeficientes de seletividade calculados a partir dos resultados obtidos por EAA-FG das soluções 
provenientes do ensaio em meio de saliva artificial e solução salina das ligas CoCrW e NiCrMo. 

Elemento NiCrMo CoCrW 

 

Saliva 

artificial 

Solução 

salina 

Saliva 

artificial 

Solução 

salina 

Cr 1,90 1,18 2,41 3,77 

  

Na tabela 35 são apresentados os resultados obtidos com a análise de adição-

recuperação onde se objetivou verificar quão exatas estavam as concentrações obtidas nos 

testes de absorção atômica. Conforme se verifica na tabela que os percentuais de recuperação 

estão dentro da margem de precisão, (100±20) %, indicando que as concentrações obtidas 

realmente eram representativas da solução analisada e que as diluições ou os procedimentos 

não mascararam os resultados obtidos. 

 

Tabela 35 - Percentuais de recuperação, da análise após diluição (2X), das soluções provenientes da liga NiCrMo 

e adição (10 µg L-1 dos íons metálicos), das soluções provenientes da liga CoCrW. 

Elemento NiCrMo / % CoCrMo / % 

 NaCl 9 g.L
-1

 Saliva artificial NaCl 9 g.L
-1

 Saliva artificial 

Cr 113 98 85 87 

Ni 96 84 -------- -------- 

Co -------- -------- 94 91 

 

A fim de se verificar se os resultados obtidos pela presente técnica são coerentes, as 

massas dos íons liberadas em 40mL da solução, determinadas por EAA-FG, foram 

convertidas em corrente através da lei de Faraday.   
            

   
 onde: 

I – corrente 

mexp – é a massa do íon pelo volume em solução utilizada (40 mL) determinado por EAA-FG 

ε – massa molar de íon / n. elétrons envolvidos no processo de eletrodo 
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t -  o tempo de imersão (54400 segundo neste trabalho) 

Para a estimativa das correntes foram consideradas as seguintes semi-reações: 

Cr(s)  Cr(VI)(aq) + 6e
-
 

Ni(s)  Ni(IV)(aq) + 4e
-
 

Co(s)  Co(II)(aq) + 2e
-
 

Os valores estimados são apresentados na Tabela 36, bem como os valores de 

correntes obtidos experimentalmente por cronoamperometria, durante o mesmo intervalo de 

tempo de 15h. Verificou-se que os valores de corrente obtidos a partir da massa liberada estão 

bem próximos dos valores experimentais com erro menor do que 10%. Este fato sugere que os 

processos de dissolução a altos potenciais se dão seguindo as equações acima descritas. 

 

Tabela 36 - Valores de correntes teóricas obtidas pela lei Faraday a partir da massa siberada e valores 

experimentais, obtidos pela cronoamperometria. 

 

CoCrW NiCrMo 

Meio Saliva  NaCl Saliva  NaCl 

Icalculado (A) 8,9x10
-5
 7,1x10

-5
 4,1x10

-4
 7,9x10

-4
 

Iexperimental (A) 8,4x10
-5
 7,9x10

-5
 3,7x10

-4
 8,4x10

-4
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4.2.  Influência da caseína no comportamento eletroquímico das ligas 

CoCrW e NiCrMo em solução salina (NaCl 0,15 mol L
-1

) 

 

 Foram realizados estudos em meio de NaCl 0,15 mol L
-1

, contendo caseína, 

objetivando verificar a influência da mesma nas características de proteção do filme formado. 

A Figura 48 apresenta os valores de Ecorr para as ligas em meio de NaCl com e sem caseína. 

Os valores de Ecorr em meio de caseína ficaram mais negativos, indicativo de uma superfície 

mais ativa em consequência da mudança da superfície pela adsorção da proteína na superfície 

do óxido. Os valores de potencial evoluíram para valores mais positivos, embora a diferença 

entre o potencial de imersão e o Ecorr seja menor que as diferenças apresentadas em solução 

salina. A adsorção da caseína na superfície da liga pode estar dificultando a formação do 

filme de óxido e consequentemente modificando as características superficiais do filme, 

quando comparado com o formado em solução salina. 

 

      

Figura 48 - Curvas de potencial em circuito aberto e valores de Ecorr das ligas CoCrW e NiCrMo em solução 

salina, SS, com e sem caseína após 8h de imersão. As medias e desvios se referem a cinco medidas. 

 

 A figura 49 apresenta as curvas de polarização em função do potencial e da 

sobretensão. As ligas apresentaram comportamento eletroquímico semelhante na ausência e 

presença de caseína, apresentando uma faixa de valores de densidade de corrente constante 

entre 0,3 VECS e 0,5 VECS. As curvas de polarização sugerem que a caseína está atuando como 

inibidor dos processos de oxidação a altas sobretensões. A liga NiCrMo, mesmo em meio de 

caseína, continuou a apresentar picos de corrente, principalmente na região passiva. A 

caseína, portanto, não está atuando de forma a melhorar a estabilidade do filme passivo.   

Pelas curvas, verificou-se que não houve variação significativa dos valores de 

densidade de corrente na região passiva, das ligas com o acréscimo de caseína. A caseína 
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parece não atuar de forma significativa melhorando ou piorando as características protetoras 

do filme formado, sendo mais significativo em altos potenciais. 

 

 

 

Figura 49 - Curvas de polarização em função do potencial e da sobretensão das ligas CoCrW e NiCrMo em meio 
de solução salina com e sem caseína. Velocidade de varredura 1 mV/s. 

 

 Na tabela 37 são apresentados os valores de ipass, Ei e de faixa passiva. Observou-se 

que o valor da faixa passiva em meio de caseína é cerca de 0,1 V maior do que em meio sem 

caseína. Este resultado sugere uma pequena ação inibidora para a caseína, provavelmente 

devido à sua adsorção na superfície do material metálico. 

 

Tabela 37 - Valores de densidade de corrente de passivação, η=0,45 V, potencial de subida de corrente, E i, e 
faixa passiva, Ei-Ecorr, das ligas em meio de solução salina obtidos a partir das curvas de polarização. 

Liga/meio ipass (µA cm
-2

) Ei (VECS) Ei-Ecorr (V) 

CoCrW – SS 3,7 0,610 0,665 

CoCrW – SS+caseína 3,9 0,595 0,805 

NiCrMo – SS 2,6 0,618 0,774 

NiCrMo – SS+caseína 3,1 0,592 0,878 

 

De acordo com as curvas cronoamperométricas, apresentadas na Figura 50, os valores 

de densidade de corrente mostraram que mesmo a altos potenciais, 0,7 VECS (correspondendo 
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a uma sobretensão de 0,9 V), não foi verificada corrosão por pites e os valores de densidade 

de corrente foram da ordem de dezenas de µA cm
-2

. 

 

  

Figura 50 - Curvas cronoamperométricas das ligas (a) CoCrW e (b) NiCrMo em solução salina com adição de 

caseína 1g L-1. 

 

Na tabela 38 são apresentados os valores de densidade de corrente obtidos a várias 

sobretensões aplicadas às ligas em meios com e sem caseína. Os valores deixaram clara a 

influência da caseína a elevadas sobretensões (potenciais mais positivos) em inibir os 

processos de oxidação, tornando os valores de densidade de corrente bem menores que os 

obtidos em meio sem caseína e, como visto nas curvas cronoamperométricas, somente a uma 

sobretensão de 0,9 V, apresentou valores de corrente da ordem de dezenas de µA cm
-2

. O 

efeito inibidor da caseína cresceu com o aumento do potencial, o que pode ser atribuído à sua 

carga negativa, uma vez que a proteína se encontra carregada negativamente, no pH da 

solução. Salienta-se que o seu potencial isoeletrônico se dá em pH= 4,9 e o pH da solução 

salina contendo caseína é 7,0±0,5. 

 

Tabela 38 - Valores médios de densidade de corrente, em µA cm-2, a várias sobretensões aplicadas para as ligas 
CoCrW e NiCrMo em solução salina com e sem caseína. Média dos últimos 10 pontos. 

Ligas / η 0,25 V 0,55 V 0,65 V 0,75 V 

CoCrW – SS 0,22±0,02 3,9±0,03 27,4±0,3 112±0,1 

CoCrW – SS+caseína 0,23±0,02 0,28±0,02 0,33±0,01 0,42±0,02 

NiCrMo – SS 0,12±0,01 0,88±0,02 6,7±0,2 44,8±0,6 

NiCrMo – SS+caseína 0,12±0,02 0,15±0,04 0,2±0,1 0,22±0,04 

 

 A figura 51 apresenta os diagramas de Nyquist e Bode das ligas CoCrW e NiCrMo no 

Ecorr.  Observou-se que em meio de caseína, no Ecorr, os valores de impedância real e 

imaginária bem como os valores de |Z| e ângulos de fase não divergiram significativamente 
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daqueles obtidos sem caseína. Este comportamento sugere que a caseína, neste potencial, não 

exerceu efeito sobre as características passivantes do filme. O melhor comportamento da liga 

NiCrMo em relação a CoCrW em solução salina foi discutido anteriormente e, como a caseína 

não melhorou as características do filme, o comportamento repetiu-se. Resultados obtidos por 

Vieira (12) e Mischeler (13) mostraram que a albumina, a depender do meio e da liga 

envolvida pode apresentar comportamentos bem distintos. Ela tem atuado inibindo ou 

favorecendo os processos de oxidação/redução bem como não conferindo efeito algum às 

características do filme. Como visto nas curvas de polarização e cronoamperometria até 

0,25 VECS o comportamento das ligas em meio com e sem caseína foram próximos sob o 

ponto de vista eletroquímico, mostrando a não influência da mesma no filme passivo. 

 

 5  

Figura 51 - Diagrama de Nyquist (a) e Bode (b) obtidos para as ligas CoCrW e NiCrMo em solução salina com e 

sem caseína no Ecorr. A linha sólida é decorrente dos ajustes teóricos a partir do circuito equivalente 

proposto. 

 

O circuito equivalente que melhor se ajustou aos resultados obtidos por EIE, 

apresentando menor qui-quadrado e erro percentual, está apresentado na Figura 52. Como 

esperado, devido aos resultados vistos nos diagramas de impedância, o circuito proposto foi o 

mesmo que o proposto para os resultados em solução salina. 

 

 

Figura 52 - Circuito equivalente proposto para o comportamento das ligas CoCrW e NiCrMo em solução salina 

no Ecorr. 
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Na tabela 39 são apresentados os parâmetros de impedância simulados a partir do 

circuito equivalente proposto. Os resultados obtidos mostraram, para a liga CoCrW, valores 

próximos de resistência e capacitância, não havendo modificação significativa. Para a liga 

NiCrMo observou-se maior valor de Rf em meio de caseína, indicando uma pequena ação da 

caseína melhorando as características protetoras do filme. 

 

Tabela 39 - Parâmetros simulados a partir do circuito equivalente proposto para as ligas CoCrw e NiCrMo em 

solução salina com e sem caseína no Ecorr. 

 Re 

(Ω cm²) 

Cdc 

(µF cm
-2

) 

Rtc 

(Ω cm²) 

CPEf 

(µF cm
-2

) 

nf 

 

Rf 

(MΩ cm²) 

CoCrW – SS 18,3 11,0 18,6 30,2 0,81 0,56 

CoCrW – SS+caseína 17,3 8,7 10,2 32,9 0,85 0,45 

NiCrMo – SS 14,3 8,3 11,9 14,3 0,88 1,00 

NiCrMo – SS+caseína 12,5 8,1 9,5 36,4 0,85 1,72 

 

Na tabela 40 são apresentados os valores de resistência de polarização, Rp, das ligas 

em solução salina com e sem caseína. Observou-se que em meio de caseína os valores de Rp 

são maiores para a liga NiCrMo, corroborando com os resultados simulados a partir do 

circuito equivalente. A caseína atua melhorando o filme protetor formado sobre a liga 

NiCrMo, confirmando os resultados obtidos a partir das outras técnicas. Por outro lado a liga 

CoCrW apresentou pequena diminuição da resistência de polarização. A uma sobretensão de 

0,25 V os valores de Rp diminuem, mas mantém o mesmo padrão do apresentado no Ecorr, 

com a liga NiCrMo em meio de caseína tendo o maior valor de Rp.   

 
Tabela 40 - Valores de resistência de polarização, Rp, das ligas CoCrW e NiCrMo em solução salina com e sem 

caseína. Valores obtidos por extrapolação do diagrama de Nyquist. 

Ligas / Metais Rp (Ecorr) 

MΩ cm² 
Rp (=0,25 V) 

MΩ cm² 

CoCrW – SS 0,56 0,31 

CoCrW – SS+caseína 0,43 0,21 

NiCrMo – SS 0,89 0,48 

NiCrMo – SS+caseína 1,71 0,65 

 

Na tabela 41 são apresentados os valores das constantes de tempo, RC, do circuito 

equivalente proposto. Os valores das constantes de tempo foram calculados conforme as 

equações          e     . Como nos casos anteriores 1 equivale aos processos da 

dupla camada e 2 ao filme passivo. A liga NiCrMo apresentou um alto valor de RC, 

concordando com as observações que sugerem um filme mais protetor. 
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Tabela 41 - Valores de constantes de tempo para os sub circuitos propostos para o comportamento da interfase 

metal/solução das ligas CoCrW e NiCrMo em solução salina com caseína. 

Liga 1 (s) 2 (s) 

CoCrW 0,89x10
-4

 23,8 

NiCrMo 0,78 x10
-4

 129,9 

 

  A figura 53, apresenta o diagrama de Nyquist das ligas a uma sobretensão de 0,5 V. 

Observou-se que os filmes passam a ter um comportamento mais próximo e menos 

capacitivo, indicando um filme menos protetor. A liga NiCrMo apresentou uma certa 

dispersão em baixas frequências, confirmando provavelmente que os picos de correntes vistos 

nas curvas de polarização, correspondem a processos de dissolução e reformação do filme. 

 

   

Figura 53 - Diagramas de Nyquist e Bode para as ligas CoCrW e NiCrMo em meio de solução salina com e sem 

caseína a uma sobretensão de 0,5 V. 
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4.3. Influência da adição de fluoreto de sódio e de ácido acético no 

comportamento eletroquímico da liga CoCrW 

 

A figura 54, apresenta a curva de potencial de circuito aberto e os valores médios de 

Ecorr da liga CoCrW em meio de solução salina (NaCl 0,15 mol L
-1

) com a adição de fluoreto 

de sódio e ácido acético. O potencial tende a valores mais positivos com o tempo de imersão, 

indicando que houve formação de um filme na superfície da liga, tornando-a menos ativa que 

quando exposta ao ar. O Ecorr obtido em meio de ácido acético foi bem mais positivo, 

sugerindo uma superfície mais protegida, o que será melhor entendido após aplicação de 

outras técnicas. 

 

          

Figura 54 - Potenciais médios de corrosão da liga CoCrW em meio de solução salina, SS, SS+fluoreto de sódio e 

SS+ácido acético após 8h de imersão. As médias e desvios se referem a quatro medidas. 

 

 A figura 55 apresenta as curvas de polarização em função da sobretensão (= E-Ecorr). 

Verifica-se, a partir das curvas, que mesmo com um Ecorr mais positivo em meio de ácido 

acético, o comportamento da liga nos três meios foi semelhante. Os valores de densidade de 

corrente seguiram a mesma tendência, embora os valores obtidos em meio de fluoreto se 

mostraram ligeiramente menores em toda a faixa de sobretensão aplicada. As curvas 

apresentaram um patamar, valores de densidade de corrente constantes, entre as sobretensões 

de 0,4 V e 0,6 V. Como visto nos meios anteriores este patamar é consequência da não 

contribuição das correntes catódicas e não a um reforço do filme passivo. As medidas de EIE 

nesta faixa de sobretensão podem comprovar este comportamento. 
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Figura 55 - Polarização anódica em função da sobretensão da liga CoCrW nos meios de SS, SS+fluoreto de 

sódio e SS+ácido acético após 8h de imersão. 

  

 Na tabela 42 são apresentados os valores de ipass, Ei e faixa passiva da liga CoCrW em 

meio de solução salina com e sem os aditivos estudados.  Os valores de corrente na região 

passiva foram semelhantes e reforçaram o quanto o filme é protetor, apresentando valores de 

densidade de corrente da ordem de unidades de µA cm
-2

. Em meio de íons fluoreto houve um 

aumento de 40 mV da faixa passiva, e em meio de ácido acético houve uma diminuição, 

embora não tenha sido significativa. Estes resultados sugerem que os filmes formados em 

meios de fluoreto e de acetato diferem muito pouco do formado em solução salina. 

 

Tabela 42 - Valores de densidade de corrente de passivação, η=0,45 V, potencial de subida de corrente tomando 

como valor limite de corrente 10 µA cm-2, Ei, e faixa passiva, Ei-Ecorr, da liga CoCrW em SS, 

SS+fluoreto de sódio e SS+ácido acético. 

Meio ipass (µA cm
-2

) Ei (VECS) Ei-Ecorr (V) 

SS 3,7 0,610 0,665 

SS+fluoreto 4,1 0,504 0,705 

SS+acetato 4,9 0,740 0,658 

 

 

 A figura 56 apresenta as curvas cronoamperometricas obtidas em várias sobretensões. 

Os testes mostraram que não houve corrosão por pites em nenhum dos meios, mesmo para 

altas sobretensões aplicadas. Como descrito anteriormente, a ausência de pites pode ser 

verificada pelos valores constantes de densidade de corrente em todo o intervalo de tempo 

investigado. 
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Figura 56 - Curvas cronoamperométricas da liga CoCrW em (a) SS, SS+fluoreto de sódio e SS+ácido acético a 

várias sobretensões. 

 Para uma melhor verificação, na tabela 43 são apresentados os valores médios das 

densidades de corrente. Verificou-se que com o aumento da sobretensão o meio de ácido 

acético se apresentou como o meio menos agressivo. Observou-se que para  ≥ 0,55 V os 

valores de densidade de corrente neste meio são menores do que os observados em solução de 

NaCl. Este efeito, do ácido acético, se dá em potenciais mais positivos. A mudança do pH da 

solução de 6,8 (em NaCl) para 2,5 (NaCl+ácido acético) deveriam favorecer a dissolução do 

material metálico. O efeito inibidor, a potenciais em que sem o aditivo o filme passivante 

deixa de atuar, pode ser atribuído à adsorção de espécies, em particular, ânions acetato, na 

superfície da liga. 

 

Tabela 43 - Valores médios de densidade de corrente, em µA cm-2, a várias sobretensões aplicadas para a liga 

CoCrW, em SS, SS+fluoreto de sódio e SS+ácido acético. Média dos últimos 10 pontos. 

meio / η 0,15 0,35 0,55 V 0,65 V 0,75 V 

SS 0,015±0,008 0,25±0,01 3,94±0,03 27,4±0,3 112±0,1 

SS+fluoreto de sódio 0,15±0,06 0,24±0,02 0,9±0,2 6,04±0,08 57,5±0,4 

SS+ácido acético 0,20±0,01 0,52±0,02 0,82±0,02 1,54±0,03 22,8±0,4 

 

 

A figura 57 apresenta os diagramas de Nyquist e Bode no Ecorr da liga CoCrW em 

meio de NaCl 0,15 mol L
-1

 na ausência e presença dos aditivos. A partir dos diagramas 

verificou-se que o filme formado em todos os meios apresentou um bom comportamento 

protetor. Verificaram-se valores de |Z| da ordem de 10
5
 Ω cm², ângulos de fase em 

frequências intermediárias, correspondendo aos processos capacitivos do filme passivo, 

maiores do que 70º. Comparando o comportamento da liga nos meios, a partir do diagrama de 

Nyquist, observou-se um menor arco capacitivo em meio de acetato, menores valores de 

impedância imaginária e real, sugerindo um filme menos capacitivo. Este comportamento 
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também se reflete em valores ligeiramente menores de |Z| e ângulo de fase, este último, com 

um pequeno deslocamento para frequências menores, indicativo de um filme menos 

capacitivo. A liga em meio de ácido acético apresentou valores de Ecorr mais positivos, mas os 

resultados obtidos por EIE mostraram que o Ecorr não tem sido indicativo de uma superfície 

mais nobre. Este comportamento sugere que as moléculas do ácido acético podem estar se 

adsorvendo na superfície do óxido de cromo em substituição aos íons cloreto, elevando os 

valores de potencial. Esta adsorção por outro lado dificulta a formação do filme passivante e 

não confere melhores características ao mesmo. Quanto ao meio de fluoreto, o mesmo tem 

melhorado, embora timidamente as características protetoras do filme. Provavelmente os íons 

estão se adsorvendo no filme de óxido de cromo de forma a conferir uma melhora nas 

características protetoras do mesmo. Embora íons fluoretos sejam muito prejudiciais a ligas a 

base de titânio, por atuar diretamente na quebra do filme de TiO2 e formando um complexo 

solúvel de TiF, (14) para a liga CoCrW atuaram melhorando, moderadamente, as 

características do óxido de cromo. 

 

  

Figura 57 - Diagramas de Nyquist (a) e Bode (b) para a liga CoCrW em meio de solução salina, SS 

(Ecorr=67 VECS), SS+fluoreto de sódio (Ecorr= -0,250 VECS), e SS+ácido acético (Ecorr= 0,093 VECS). As 

linhas sólidas são decorrentes dos ajustes teóricos a partir do circuito equivalente proposto. 

 

O circuito equivalente que melhor se ajustou aos dados de EIE obtidos para a liga 

CoCrW em meio aos íons estudados, no Ecorr, está apresentado na Figura 58. Verificou-se que, 

ao contrário dos outros meios, o circuito que melhor se ajustou apresentou as constantes de 

tempo em série.  

 

Figura 58 - Circuito equivalente proposto para o comportamento da liga CoCrW em SS+fluoreto de sódio e 

SS+ácido acético no Ecorr. 
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R1 CPE1

R2

C1

R3

Element Freedom Value Error Error %

R1 Free(+) 17.3 N/A N/A

CPE1-T Free(+) 4.1569E-5 N/A N/A

CPE1-P Free(+) 0.89083 N/A N/A

R2 Free(+) 4.143E5 N/A N/A

C1 Free(+) 1.7114E-5 N/A N/A

R3 Free(+) 1.317 N/A N/A

Data File:

Circuit Model File: F:\Mestrado\Escrevendo dissertação\Dissertação\Simulações\Caseína\03.mdl

Mode: Run Fitting / All Data Points (1 - 1)

Maximum Iterations: 100

Optimization Iterations: 0

Type of Fitting: Complex

Type of Weighting: Calc-Modulus
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 Na tabela 44, são apresentados os resultados da simulação a partir do circuito 

equivalente proposto para a liga CoCrW nos meios estudados. Pelos valores obtidos 

verificou-se que R1 está relacionado à resistência do eletrólito, R3 apresentou valores de 

resistência da ordem de centenas de kΩ, o que sugere estarem relacionados ao filme de óxido. 

Já a constante de tempo CPE1/R2 está relacionada a uma camada mais externa ao filme, 

provavelmente envolvendo os processos de adsorção/dessorção de íons na superfície do 

óxido. A interfase é muito complexa, o que dificultou a interpretação a partir apenas destes 

dados. 

  

Tabela 44 - Parâmetro simulados a partir do circuito equivalente proposto para a liga CoCrW em meio de SS, 

SS+fluoreto de sódio e SS+ácido acético no Ecorr. 

 R1 

(Ω cm²) 

C1 

(µF cm
-2

) 

R3 

(kΩ cm²) 

CPE1 

(µF cm
-2

) 

n 

 

R2 

(kΩ cm²) 

SS+fluoreto 13,5 41,8 721,7 53,3 0,86 18,1 

SS+acetato 21,9 119,9 116,2 49,2 0,88 51,2 

 

 Na tabela 45 são apresentados os valores das constantes de tempo 1(C1/R3) e 

2(CPE1/R2). Observou-se que para ambas as constantes os valores são altos, não se 

aproximando dos valores característicos da dupla camada elétrica, que são da ordem de mili-

segundos, observado também em sistemas anteriores. Os altos valores de 1 são característicos 

de processos mais lentos e por isto podem ser relacionados ao filme passivo, validando a 

atribuição feita para o sub circuito C1/R3 como sendo do filme passivo. Os valores de 2 são 

mais altos do que os esperados para a dupla camada, mas ainda pequenos para serem 

relacionados a um filme, sendo relacionados a processos mais rápidos do que aqueles que 

ocorrem no filme, por isto relacionado neste trabalho a camada de adsorção/desorção dos íons 

e moléculas do meio. 

 

Tabela 45 - Valores da constante de tempo para os sub circuitos C1/R3 e CPE1/R2 propostos para o 

comportamento da liga CoCW em meio de SS+fluoreto de sódio e SS+ácido acético. 

Meio    (s)     (s) 

SS+fluoreto 30 0,9 

SS+acetato 14 2,9 

 

Na tabela 46 são apresentados os valores médios de capacitância calculados na faixa 

de frequência de 10 kHz a 40 kHz. Nesta faixa de frequência os valores de capacitância 



121 
 

obtidos a partir da equação,    
 

      
, não mais variaram com a frequência, apresentando 

um comportamento linear. Estes valores de capacitância, nas mais altas frequências, estão 

relacionados à carga da dupla camada elétrica.  

 

 

Tabela 46 - Valores médios de capacitância calculados entre 10 kHz e 40 kHz, a partir dos dados de EIE obtidos 

para a liga CoCrW em SS+fluoreto de sódio e SS+ácido acético. 

 C (µF cm
-2

) 

SS 10±1 

SS+fluoreto 10±1 

SS+acetato 10,4±0,2 

 

  

Medidas de EIE foram obtidas a uma sobretensão de 0,5 V, conforme apresentado na 

figura 59. Em todos os meios houve diminuição das características capacitivas do filme 

apresentando menores valores de |Z| e de ângulos de fase quando comparados com os 

resultados obtidos no Ecorr. Contudo esta diminuição não se mostrou significativa, indicando 

que o filme nesta sobretensão pode ser considerado com as mesmas características do filme 

no Ecorr. Este resultado também indica um filme protetor com boa resistência à corrosão, pois 

mesmo após uma sobretensão de 0,5 V, mantém suas características inicias. O patamar 

apresentado nas curvas de polarização, como nos meios anteriores, está relacionado à menor 

influência dos processos catódicos nos valores de corrente a sobretensões elevadas. 

 

  

Figura 59 - Diagramas de Nyquist e Bode para a liga CoCrW em meio de SS+fluoreto de sódio e SS+ácido 

acético a uma sobretensão de 0,5 V. 

  

 Para uma melhor visualização dos valores apresentados nos diagramas de Nyquist nos 

potenciais acima citados, na tabela 47 são apresentadas os valores de Zr e Zim, na mais baixa 
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frequência, a várias sobretensões.  Verificou-se que o filme formado em solução salina sem 

adição de íons é mais resistente a altos potencias. O filme formado em meio de fluoreto nos 

potenciais próximos ao Ecorr se mostrou mais protetor, mas o filme perde as características 

protetoras muito mais rapidamente do que o formado em meio sem íons. Esta perda das 

características reforça a idéia de que os íons se adsorvem na superfície, competindo com o 

filme de óxido. Entretanto os íons possam conferir melhores características ao filme, em 

potenciais iniciais, como no caso dos íons fluoretos, não resistem a altas sobretensões. 

 

Tabela 47 - Valores de impedância real e imaginária na mais baixa frequência estudada, 10 mHz. 

 Ecorr = 0,5 V = 0,7 V 

meios Zr  

(kΩcm²) 

-Zim  

(kΩcm²) 

Zr 

 (kΩcm²) 

-Zim  

(kΩcm²) 

Zr 

 (kΩcm²) 

-Zim  

(kΩcm²) 
SS 119 160 137 114 112 105 
SS+fluoreto 136 288 150 179 12 0,42 
SS+acetato 107 69 75 76 1,39 -0,54 
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4.4. Testes de Citotoxicidade das ligas CoCrW e NiCrMo 

 

 Nas tabelas 48 e a figura 60 são apresentados os resultados obtidos para a viabilidade 

celular a partir dos ensaios de citotoxicidade das ligas CoCrMo e NiCrMo. Como descrito 

anteriormente os pontos de viabilidade celular que ficarem abaixo da linha de 50% são 

indícios de citotoxicidade. Ao cruzar a linha de 50% obtêm-se o índice IC50%. Somente o 

controle positivo apresentou citotoxicidade, IC50% = 76. Assim as ligas não apresentaram 

citotoxicidade e alcançaram índices bem próximos ao controle negativo, que foi a placa de 

platina. 

 

Tabela 48 - Resultados do ensaio de citotoxicidade pelo método de incorporação do vermelho neutro. 

% Viabilidade Celular + cv 

Concentração 

Extrato (%) 

Controle 

negativo 

Controle 

positivo 

Wiron 99 

NiCrMo 

Starloy C 

CoCrMo 

100 95±02 07±03 87±19 98±04 

50 106±01 96±08 101±05 83±07 

25 105±06 91±11 92±05 93±09 

12,5 103±13 88±12 98±06 92±02 

6,25 101±13 88±01 109±12 90±04 

 

 

Figura 60 - Curvas de viabilidade celular obtidas no ensaio de citotoxicidade pelo método de incorporação do 

vermelho neutro. 
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Conclusões 

  

Neste trabalho foi possível avaliar o comportamento eletroquímico e realizar a 

caracterização do filme formado nas ligas CoCrW, NiCrMo e CoCrMo em meio de NaCl 

0,15 mol L
-1

 (solução salina), saliva artificial e solução salina contendo caseína, bem como a 

atuação dos aditivos fluoreto de sódio e ácido acético na estabilidade do filme passivo, 

formado nestes meios, sobre a liga CoCrW. 

 Os filmes passivos formados sobre as superfícies das ligas analisadas, em meio de 

NaCl 0,15 mol L
-1

, apresentaram boas características protetoras, embora a liga CoCrW tenha 

apresentado os maiores valores de densidade de corrente, menores valores de resistência e 

capacitância, evidenciando um filme menos protetor do que o formado nas outras ligas. A 

estabilidade das ligas obedece à seguinte ordem: CoCrW <  CoCrMo ≈ NiCrMo. 

 Para as ligas em solução salina foi obtido um diagrama de Nyquist, em altas 

frequências, apresentando um comportamento puramente capacitivo indicando que nesta 

região a superfície metal/solução não apresentou processos faradaicos, comportando-se como 

um eletrodo polarizado ideal. 

Em meio de saliva artificial as ligas apresentaram um filme com melhores 

características protetoras do que o apresentado em solução salina, provavelmente devido à 

adsorção de espécies da própria solução, contribuindo para um reforço das características 

protetoras do filme passivo. As ligas apresentaram a mesma ordem de grandeza de resistência 

de polarização nos dois meios. 

 As análises por MEV mostraram para as ligas CoCrW e NiCrMo uma superfície quase 

homogênea: na liga CoCrW há uma fase ampla, ocupando a maior área e com composição 

comparável à composição nominal da liga, e uma segunda fase, rica em nióbio. A liga 

NiCrMo apresentou-se mais homogênea, destacando-se por uma fase com composição 

comparável à composição nominal da liga, sem a presença de inclusões, para uma ampliação 

de 5000 vezes. As análises por EDS mostraram que a imersão, por 8h, em solução salina e 

saliva artificial não alteraram significativamente a composição superficial das ligas, 

confirmando a boa resistência à corrosão das mesmas nas soluções analisadas. 

As análises por XPS confirmaram que o principal componente do filme protetor, para 

ambas as ligas, é o óxido de cromo. A maior concentração de molibdênio para a liga NiCrMo 

favoreceu a formação de óxidos de molibdênio Mo(IV) e Mo(VI), e consequentemente, um 

maior reforço ao filme passivo podendo ser um dos fatores para o melhor comportamento 
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desta em relação à liga CoCrW. A participação do Ni e do Co nos filmes formados se dá em 

concentrações próximas, e bem menores do que as obtidas para Cr e Mo. 

As análises por absorção atômica, em altos potenciais, mostraram que se tem os 

processos de oxidação do Cr a Cr(VI), do Ni a Ni(IV) e do Co a Co(II). 

Os estudos em meio de NaCl 0,15 mol L
-1

 contendo caseína mostraram que a sua 

presença levou a uma melhora nas características do filme passivo formado na superfície das 

ligas CoCrW e NiCrMo no Ecorr. Este efeito cresce com o aumento do potencial e foi mais 

eficaz para a liga NiCrMo. 

 Estudando o efeito dos íons fluoreto e do ácido acético no filme passivo formado sobre 

a liga CoCrW verificou-se que os íons fluoreto atuam conferindo uma proteção extra ao filme 

passivo nos potenciais próximos ao Ecorr. Em potenciais mais positivos a perda das 

características do filme foram mais intensas em solução salina com os aditivos. O ácido 

acético mostrou-se inibidor dos processos de oxidação da liga, até sobretensão de 0,5 V.   

     A liga CoCrW apresentou um comportamento eletroquímico comparável ao das 

ligas NiCrMo e CoCrMo em relação às ordens de grandeza dos parâmetros eletroquímicos 

que caracterizam o seu filme passivante, no entanto o seu desempenho foi inferior aos das 

referidas ligas. 

O estudo de citotoxicidade das ligas CoCrW e NiCrMo evidenciou o efeito não 

citotóxico das mesmas a partir da metodologia utilizada. 

As ligas estudadas não apresentaram corrosão por pites em nenhum dos meios 

analisados, mesmo a altos potenciais aplicados. 
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