
 

 

 

 

4 MATERIAL E MÉTODO 

 

 

 

4.1 LIGAS METÁLICAS 

 

Para os estudos da relação entre resistência à abrasão e dureza, foram 

utilizadas seis ligas comerciais de metais básicos para restaurações metalocerâmicas 

representadas na Tabela 1. A composição química e as propriedades das ligas metálicas 

fornecidas pelos fabricantes estão caracterizadas nas Tabelas 2 e 3, respectivamente. 

  

 
 
Tabela 1- Ligas metálicas  

LIGA CÓDIGO FABRICANTE 
Vera Bond®  VB Aalba Dent, Inc., Cordelia, CA, EUA 

Vera Bond® 2 VB2 Aalba Dent, Inc., Cordelia, CA, EUA 
Wiron® 99 W99 BEGO, Bremen, Alemanha 
Neochrom® Neo CNG, São Paulo, SP, Brasil 

New Ceram® New CNG, São Paulo, SP, Brasil  
Rematitan® Ti Dentaurum Inc. Pforzheim, Alemanha 

 

 

 

Tabela 2- Composição química das ligas metálicas (% de peso) 

 Ni Cr Co Mo Nb Si Be Al Fe C Mn O N H Ti 
VB 74,5 12,6 0,45 5,0   1,7 2,9        
VB2 74,5 11,5  3,5            
W99 65,0 22,5  9,5 1,0 1,0   0,5 0,02      
Neo Bal 21,5  4,3  2,85   0,26 0,27 0,72     
New 0,49 31,5 Bal 2,2  0,7   0,3 0,31      

Ti         0,3 0,1  0,25 0,03 0,01 99,5 
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Os valores de dureza (Tabela 3) foram convertidos em Rockwell 30N, 

visto que a maioria dos fabricantes fornece os valores de dureza Vickers. Estes valores não 

foram utilizados no estudo, pois representam a dureza das ligas na forma comercial. 

 

Tabela 3- Propriedades das ligas 
 Vickers  

(Dureza Rockwell 30N) 
Alongamento 

(%) 
Módulo de 
elasticidade 

Ponto de Fusão 
(°C) 

Densidade 
(g/cm3) 

VB 247 (42,5) 18 304 MPa 1280-1344 7,9 
VB2 205 (35,4) 4  1260-1315 7,3 
W99 180 (30,5) 25 205 MPa 1250-1310 8,2 
Neo 206 (42,5) 6 393 MPa 1320-1390 10,4 
New 280 (47,8) 4 448 MPa 1380-1482 8,8 

Ti 180 - 250 (30,5 - 43,4)  100 kg/mm2 1668 4,5 
 

 

4.1.1 CONFECÇÃO DOS CORPOS-DE-PROVA 

 

Onze corpos-de-prova de cada liga foram obtidos a partir de cilindros de 

nylon cortados em padrões de 10 mm de comprimento por 8 mm de diâmetro. Estas 

medidas foram determinadas com base no porta-amostra da máquina utilizada para o teste 

de abrasão. Para a fundição dos corpos-de-prova, padrões de nylon foram incluídos em 

anéis metálicos com revestimento fosfatado Termocast (Polidental, São Paulo, Brasil) 

para as ligas de Ni-Cr e Co-Cr e Rematitan Plus (Dentaurum, Pforzheim, Alemanha) para 

a liga de titânio, sendo todos submetidos ao ciclo de aquecimento preconizado pelos seus 

respectivos fabricantes (Apêndices 1 e 2). Todos os padrões foram incluídos com 

revestimento manipulado utilizando líquido puro e as fundições foram realizadas por meio 

da técnica da “cera” perdida, representada pelo padrão de nylon.  

Para a fundição dos corpos-de-prova de Ni-Cr e Co-Cr, foi utilizada 

chama direta de gás liqüefeito de petróleo e oxigênio e máquina centrifugadora. Após a 

fundição, os anéis foram mantidos sobre a bancada até o completo resfriamento.  

As fundições dos corpos-de-prova de titânio foram realizadas no 

equipamento de fundição Rematitan® (Dentaurum – J.P. Winkelstroeter KG – Pforzheim - 

Alemanha) que possui um sistema programado (Apêndice 3). Após a fundição, os anéis 

foram resfriados em água, à temperatura ambiente, como rege o protocolo do fabricante do 

equipamento de fundição.  
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O conjunto fundido (corpos-de-prova / canais de alimentação) era 

removido do revestimento com instrumento de uso manual e os corpos-de-prova,  

separados do conduto de alimentação por meio de discos. Para limpeza superficial, foram 

jateados com óxido de alumínio de partículas de 100 µm, sendo, em seguida, numerados. 

 

4.2 ENSAIOS 

 

A realização dos ensaios seguiu duas fases, ambas considerando apenas 

uma superfície dos corpos-de-prova. 

 

1. Relação dureza / resistência à abrasão 

Dez corpos-de-prova de cada liga foram submetidos aos procedimentos: 

A. Determinação do peso; 

B. Determinação dos valores de dureza;  

C. Realização de etapas ou série de ciclos (200 ciclos) de abrasão; 

D. Determinação do peso. 

 

2. Análise metalográfica 

Para essa fase foi utilizado um corpo-de-prova de cada liga, sendo 

submetido aos seguintes procedimentos: 

A. Realização da série de ciclos (200 ciclos) de abrasão; 

B. Polimento metalográfico; 

C. Análise em microscópio; 

D. Realização de série de ciclos (200 ciclos) de abrasão. 

 

4.2.1 ENSAIO DE ABRASÃO 

 

Os testes de abrasão foram realizados no equipamento (Figuras 1A e 1B), 

cujo funcionamento é apresentado no Apêndice 4. Os testes foram realizados de forma que 

cada corpo-de-prova era submetido, sob carga de 0,3 kg, à quatro séries de ciclos (etapas) 

de abrasão, sendo, cada uma, composta por 200 ciclos.   
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                                               Figura 1A- Equipamento de abrasão, desenvolvido  
                                               por CRNKOVIC et al. (1991) 
 

                                                           Figura 1B- Desenho esquemático do equipamento 

 

 

A cada etapa, foi denominado o seguinte código: 

- Condição C0 - condição anterior aos ensaios; 

- Condição C1 - após os corpos-de-prova serem submetidos à primeira série de 200 ciclos; 

- Condição C2 - após os corpos-de-prova serem submetidos à segunda série de 200 ciclos; 

- Condição C3 - após os corpos-de-prova serem submetidos à terceira série de 200 ciclos; 

- Condição C4 - após os corpos-de-prova serem submetidos à quarta série de 200 ciclos. 

Foi utilizado, como abrasivo, disco de carborundum # 60, o qual era 

substituído após completada cada série de ciclos de abrasão (200 ciclos). 

A – porta-amostra 
B – peso 
C – suporte para disco abrasivo 
D – disco abrasivo 
E – conta-giro 
F – corpo-de-prova 
G – chave geral 
 

 
                                              B    
                                             A  
                                                     F 
             D  
 
 C 
 
 
 
 
                                            E 
                                    
                                   G         
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4.2.2 DETERMINAÇÃO DOS VALORES DE DUREZA 

 

Os testes de dureza Rockwell 30N foram realizados no equipamento 

Digital Hardness Testing Machine (Leco Co., St. Joseph, MI, EUA), o qual fornece leitura 

direta da dureza quando a superfície do material é submetida à aplicação de um indentador 

tronco cônico de diamante de 120° sob carga de 30,0 kg por 30 seg. Os valores foram 

obtidos na superfície plana dos corpos-de-prova, a qual seria, em seguida, submetida à série 

de ciclos (200 ciclos) de abrasão. Assim, estabeleceu-se as seguintes denominações: 

• D1 – valor de dureza anterior à primeira série de ciclos (200 ciclos) de abrasão; 

• D2 – valor de dureza anterior à segunda série de ciclos (400 ciclos) de abrasão; 

• D3 – valor de dureza anterior à terceira série de ciclos (600 ciclos) de abrasão; 

• D4 – valor de dureza anterior à quarta série de ciclos (800 ciclos) de abrasão. 

A dureza foi determinada pela média de três valores, após cinco leituras, 

sendo desprezados o maior e o menor valor, seguindo a especificação n. 14 da ADA (1964).  

 

4.2.3 DETERMINAÇÃO DO PESO (GRAMAS) 

 

A resistência à abrasão foi determinada por meio do parâmetro de perda 

de peso. Os corpos-de-prova foram pesados na condição bruta de fusão (C0), obtendo, 

assim, os valores iniciais de peso denominados P0. Os valores de peso obtidos após a 

primeira série de ciclos de abrasão, ou seja, 200 ciclos, foram denominados P1; após a 

segunda série de ciclos de abrasão, 400 ciclos, foram denominados P2; após a terceira série, 

600 ciclos, denominados P3; após a quarta série, 800 ciclos, P4.  

Após cada série de ciclos de abrasão, previamente à determinação do 

peso, os corpos-de-prova eram limpos com álcool e algodão. Os valores de peso foram 

obtidos na balança analítica Mettler - modelo H54AR, com precisão de 10-5 g. 

 

4.3 ANÁLISE METALOGRÁFICA 

 

Para análise metalográfica a superfície dos corpos-de-prova era submetida 

a polimento metalográfico, o qual consistiu no lixamento manual com lixas de carbeto de 
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silício (SiC) # 220, 320, 400, 600 e 1200, seguido de polimento em politrizes revestidas 

com feltro e alumina 0,3 e 0,05 µm. 

O lixamento manual foi realizado de forma que, na mudança de 

granulação, ou seja, da lixa, o corpo-de-prova era rotacionado em 90° em relação ao seu 

longo eixo e o polimento era conduzido até que os riscos provocados pela lixa anterior 

fossem visualmente eliminados. Este procedimento era realizado até a lixa 1200 quando, 

então, a superfície era submetida ao polimento em politrizes revestidas com feltro e 

alumina. Para identificação das fases, a superfície dos corpos-de-prova das ligas de Ni-Cr e 

Co-Cr foi atacada com água régia, solução química composta por ácido clorídrico e ácido 

nítrico na proporção 1/3, e a superfície dos corpos-de-prova da liga de titânio foi atacada 

com reagente de Kroll, solução composta por 3 ml de ácido fluorídrico (HF), 6 ml de ácido 

nítrico (HNO3) e 1000 ml de água (H20). 

As fotomicrografias foram obtidas em aumento de 200 X por meio do 

analisador de imagem LEICA, modelo LEITZ-DMRX, fotômetro automático WILD MPS 

28, sistemas de polarização e filtros de luz.  

 

4.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 Os resultados dos testes de abrasão e dureza para os dez corpos-de-prova 

de cada material foram estatisticamente analisados por meio do Software GM9*, 

desenvolvido pelo prof. Dr. Geraldo Maia Campos, professor titular do Departamento de 

Estomatologia da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto – USP. 

Para o cálculo estatístico, os valores de perda de peso, determinados com 

a seqüência das etapas de abrasão, e os valores de dureza, obtidos do início ao término 

dessas etapas, foram submetidos ao teste de regressão linear que permitiu avaliar o 

comportamento destas propriedades durante todo o estudo. O teste de regressão e 

correlação também foi utilizado para determinar a relação entre perda de peso e dureza. 

Os dados foram analisados estatisticamente com nível de significância α 

= 0,05. A seqüência do estudo é demonstrada esquematicamente na Figura 3. 

_______________ 
*gmc@forp.usp.br  
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CP ABRASÃO
200 CICLOS

ABRASÃO
400 CICLOS

ABRASÃO
600 CICLOS

ABRASÃO
800 CICLOS

  P1                              P2                             P3                              P4

C0                              C1                              C2                            C3                                C4

     D1                             D2                            D3                              D4

 
              Figura 3- Etapas seqüenciais dos ensaios e seus respectivos códigos 

 
 
Sendo: 
 
CP – corpo-de-prova 
C0 – condição anterior à primeira série de ciclos de abrasão 
P0 – peso inicial dos corpos-de-prova 
D1 – dureza anterior à primeira série de ciclos de abrasão  
C1 – condição após 200 ciclos de abrasão 
P1 – peso após C1  
D2 – dureza anterior à segunda série de ciclos de abrasão  
C2 – condição após 400 ciclos de abrasão 
P2 – peso após C2  
D3 – dureza anterior à terceira série de ciclos de abrasão 
C3 - condição após 600 ciclos de abrasão 
P3 – peso após C3  
D4 – dureza anterior à quarta série de ciclos de abrasão  
C4 – condição após 800 ciclos de abrasão 
P4 - peso após a condição C4. 
 
 
 
 


