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RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a rugosidade superficial, micro dureza e 

resistência flexural, assim como observar em Microscopia Eletrônica de Varredura 

(MEV) a área fraturada, das ligas de Co-Cr soldadas com TIG (Tungsten Inert Gas) sob 

corrosão. Foram confeccionadas 150 amostras de Co-Cr e divididas de acordo com o 

diâmetro, distância de soldagem e corrosão para análise de rugosidade, resistência 

flexural, topografia de superfície e dureza; metade com diâmetro de 2 mm e a outra 

metade com diâmetro de 3 mm. As amostras foram obtidas em tamanhos compatíveis 

com a distância de soldagem (SOLDA0: 0 mm; SOLDA+: 0,6 mm), garantindo sempre 

o comprimento total proporcional ao diâmetro; estabelecido pela norma E8/E8M – 09 

da American Society for Testing and Materials (ASTM). Tanto a análise de rugosidade 

superficial dos corpos de prova, quanto a de dureza Knoop foram realizadas nos 2,4mm 

centrais da barra. As amostras para o teste de dureza sofreram planificação de uma 

superfície, e para as endentações foi utilizado um peso de 1 Kg por 15 segundos. As 

análises de rugosidade superficial e micro dureza da liga foram realizadas antes (T0) e 

depois (T1) da corrosão, realizado por imersão dos corpos de prova em saliva artificial 

por 10 dias em estufa biológica. O teste de flexão de 3 pontos foi realizado com célula 

de carga de 500 Kgf e velocidade de 0,5 mm/min até a fratura do corpo de prova. 

Sequencialmente, realizou-se na secção transversal das amostras, após a fratura, 

observação da topografia de superfície, por meio de MEV. Os dados foram analisados 

estatisticamente através do teste de Kruskal-Wallis e t de Student (α<0.05). A 

rugosidade só foi estatisticamente significante após imersão em saliva artificial entre 

todos os grupos com 3 mm de diâmetro. Já para a análise de dureza Knoop o corrosão 

se mostrou significante nas áreas de solda, sendo que para os grupos com 2 mm de 

diâmetro foi a SOLDA+ e para os grupos com 3 mm de diâmetro foi a SOLDA0, no 

entanto antes do corrosão a diferença entre os diâmetro foi estatisticamente significante 

somente para a SOLDA+. A avaliação de resistência flexural foi significante entre 

todos os grupos para o diâmetro de 2 mm, tanto antes quanto após a corrosão, e 

somente antes do corrosão para os grupos com 3 mm de diâmetro. As fotomicrografias 

mostram que as áreas de solda apresentam maior porosidade, principalmente com o 

aumento da distância de solda (SOLDA+). A solda TIG demonstrou ser uma boa 

alternativa para a soldagem de prótese metalocerâmicas e de barras para próteses sobre 

implantes apresentando boa resistência flexural, no entanto o procedimento de 

soldagem deverá ser realizado com as extremidades em contato para não ter adição de 

material. A corrosão que a liga metálica sofre em meio bucal é superficial não afetando 

a resistência flexural do mesmo. Barras com 3 mm demonstram deformação 

compatível com comportamento clinico superior. 

 

 

DESCRITORES: Prótese dental; Ligas Dentárias; Corrosão. 
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INTRODUÇÃO 

A Odontologia Reabilitadora proporciona ao paciente desdentado total ou 

parcial, restabelecimento funcional e estético. Com a evolução das técnicas e materiais, 

principalmente na área da Implantodontia, a reabilitação oral se transformou, 

possibilitando a confecção de reabilitações orais com maior estabilidade e conforto 

(1,2). 

A introdução das técnicas de cera perdida e inclusão de revestimento no início 

do século passado tornou possível a confecção de restaurações fundidas, as quais 

inicialmente eram confeccionadas a partir de ligas de ouro. No entanto, com o preço 

elevado deste elemento, alternativas de ligas surgiram a partir de metais básicos (3-7), 

apresentando vantagens como: leveza, baixo custo (1,3,6,7) e melhor resistência ao 

creep (8); assim como algumas desvantagens caracterizadas por: menor resistência à 

corrosão, possíveis reações alérgicas a elementos como níquel e berílio (1), alta 

temperatura de fusão, rigidez (3), alto módulo de elasticidade e deformação plástica 

irreversível (4). Entretanto com o uso correto da liga, respeitando a técnica de fundição 

(8) e o processo de resfriamento, alguns problemas podem ser superados, reduzindo 

fatores indesejáveis (9). 

O insucesso no tratamento com próteses fixas envolvem não só questões 

relacionadas ao próprio material, como também seu correto planejamento (1,4). Entre 

as causas materiais mais comuns que proporcionam desadaptação das peças protéticas, 

observa-se a contração de solidificação ou falta de paralelismo entre os retentores, 

promovendo desadaptação diretamente proporcional ao volume da peça (4). Na 

tentativa de minimizar essas distorções as peças protéticas extensas são rotineiramente 

seccionadas para posterior soldagem das mesmas (1,4,8,10,11). 

Técnicas e equipamentos de outras áreas, como a engenharia, vem sendo 

incorporados a prática de soldagem odontológica, proporcionando alternativas como o 

Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) e o TIG (Tungsten 

Inert Gas), buscando soluções aos prejuízos inerentes às variações de temperatura  e 

movimentação de átomos em áreas soldadas (4,10). 

A seleção do material para a confecção de uma prótese dental também requer 

a avaliação de todos os seus benefícios e riscos biológicos. As ligas metálicas utilizadas 

em odontologia são aplicadas em contato direto com a mucosa oral, por isso devem 

provocar pouca ou nenhuma reação biológica (12).  
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Assim, com o aumento do uso de ligas básicas em peças protéticas, o objetivo 

deste trabalho foi avaliar a rugosidade superficial, micro dureza e resistência flexural, 

assim como observar em Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) a área fraturada, 

das ligas de Co-Cr sob corrosão. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Cento e cinquenta barras de Co-Cr (Fit-Flex; Talmax; Curitiba, Paraná, Brasil) 

foram confeccionadas. 120 foram divididas em 12 grupos (n=10), de acordo com o 

diâmetro, distância de soldagem e corrosão (Tabela 1) para análise de rugosidade, 

resistência flexural e topografia de superfície. As 30 barras restante foram divididas em 

6 grupos (n=5) para a análise de micro dureza Knoop. 

Tabela 1 – Distribuição dos grupos. 
TESTE GRUPOS ESPESSURA DISTÂNCIA DE 

SOLDAGEM 

CORROSÃO 

R
E

S
IS

T
Ê

N
C

IA
 F

L
E

X
U

R
A

L
 

R
U

G
O

S
ID

A
D

E
 

G1 2Cont 

2 mm 

Controle (sem solda) Ausente 

G2 2Cont C Controle (sem solda) Presente 

G3 2Sol0 0 mm Ausente 

G4 2Sol0 C 0 mm Presente 

G5 2Sol+ 0,6 mm Ausente 

G6 2Sol+ C 0,6 mm Presente 

G7 3Cont 

3 mm 

Controle (sem solda) Ausente 

G8 3Cont C Controle (sem solda) Presente 

G9 3Sol0 0 mm Ausente 

G10 3Sol0 C 0 mm Presente 

G11 3Sol+ 0,6 mm Ausente 

G12 3Sol+ C 0,6 mm Presente 

D
U

R
E

Z
A

 

K
N

O
O

P
 

G13 2Cont C 

2 mm 

Controle (sem solda) 

Presente 

G14 2Sol0 C 0 mm 

G15 2Sol+ C 0,6 mm 

G16 3Cont C 

3 mm 

Controle (sem solda) 

G17 3Sol0 C 0 mm 

G18 3Sol+ C 0,6 mm 

 

As amostras foram obtidas a partir de “sprues” em cera de 2 e 3mm de 

diâmetro de formato cilíndrico (Kota, São Paulo, Brasil), em comprimentos compatíveis 

com a distância de soldagem (SOLDA0: 0 mm; SOLDA+: 0,6 mm), garantindo sempre 

o comprimento total proporcional ao diâmetro, estabelecido pela norma E8/E8M – 09 

da American Society for Testing and Materials (ASTM) (Figura 1). Sequencialmente as 

peças fundidas passaram por uma avaliação radiográfica, a fim de observar a presença 

de possíveis falhas na fundição (6,7,13,14), responsável pelo descarte da amostra. 
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Figura 1 - Tamanho das amostras. 

 

Para a soldagem TIG NTY 60C (Kernit, Indaitatuba, São Paulo, Brasil), as 

amostras foram posicionadas em blocos de acrílico respeitando a localização pré-

determinada de acordo com a distância de soldagem de cada grupo. Os pontos de solda 

foram realizados inicialmente em um lado e em seguida na face diametralmente oposta, 

para uma fixação prévia, posteriormente toda a circunferência dos corpos de prova 

recebeu pontos de solda através da irradiação de múltiplos pulsos sobrepostos. Em 

função das diferentes profundidades (barras de 2 e 3 mm) e espaços para soldagem 

(sendo SOLDA0 sem adição de material, e SOLDA+ com espaço de 0,6 mm e adição 

de material) os tempos e as potências variaram para cada diâmetro e distância (Tabela 

2). 

 

Tabela 2 - Tempo e potência utilizados na solda. 

GRUPOS 
POTÊNCIA TEMPO 

(A)* (ms)** 

d 2 mm+dist. 0 

(G3/G4/G14) 
1 

1 

d 2 mm+dist. 0,6 mm 

(G5/G6/G15) 
2 

d 3 mm+dist. 0 

(G9/G10/G17) 
5 

4 

d 3 mm+dist. 0,6 mm 

(G11/G12/G18) 
5 

*ampère; **milissegundo. 
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A primeira análise foi a rugosidade superficial dos corpos de prova realizada 

pelo Rugosímetro Surfteste Mytutoyo SJ-300 de 2,4 mm centrais das barras, tanto para 

os grupos sem solda como para os demais grupos soldados. Para os testes de dureza 

Knoop (G13 a G18) foram utilizados amostras que sofreram planificação de uma 

superfície, realizada após a fundição e solda, em politriz mecânica com lixas d’agua 

(3M, Sumaré, São Paulo, Brasil) na sequência 400, 600 e 1200 (12), onde a análise foi 

realizada pelo Microdurômetro FM-700 nas áreas soldadas, exceto para os grupos 

controles onde a análise foi realizada na região central do corpo de prova (sem solda) 

sob peso de 1 Kg por 15 segundos para obtenção das endentações (15). 

As análises de rugosidade superficial e micro dureza da liga foram realizadas 

em duas etapas: antes (inicial – T0) e depois (final – T1) da imersão dos corpos de 

prova em saliva artificial, para avaliar a influência de corrosão. 

Para realização da corrosão, os corpos de prova foram imersos em solução de 

saliva artificial (A Fórmula, Belém, Pará, Brasil) (Tabela 3) por 10 dias em recipientes 

de plástico com tampa a 37°C, sem troca da solução. O pH inicial e final da solução foi 

conferido através de um pHmetro Pack pH 21 (16). 

 

Tabela 3 – Composição da saliva artificial. 

SUBSTÂNCIA QUANTIDADE 

Bicarbonato de sódio 2190 mg 

Cloreto de magnésio 125 mg 

Cloreto de potássio 820 mg 

Sorbitol 24 mg 

Água destilada qSp – 1000 ml 

Fosfato de potássio 1270 mg 

Cloreto de cálcio 441 mg 

Fluoreto de sódio 4,5 mg 

Carboximetilcelulose 9 mg 

 

 

O teste de flexão de 3 pontos foi realizado com célula de carga de 500 Kgf e 

velocidade de 0,5 mm/min (10) até a fratura do corpo de prova; em uma Máquina de 

Ensaios Universais – Kratos (Cotia, São Paulo, Brasil). Sequencialmente, realizou-se na 

superfície interna dos corpos de prova, após a fratura, a observação da topografia de 

superfície, por meio de MEV (LEO 1430). 

Os testes foram empregados de acordo com a normalidade dos dados 

utilizando-se o teste de Kruskal-Wallis com t de Student (α=0.05) pelo programa 

BioEstat 5.0 (Belém, Pará, Brasil). 
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RESULTADOS 

A análise da Rugosidade antes da imersão em saliva artificial não demonstrou 

diferença estatística significante (p>0.05). Mas após o corrosão (T1) somente observou-

se diferença estatística significante nos grupos com 3 mm de diâmetro, apresentando o 

grupo com adição de solda (3Sol+ C T1) (1.28) rugosidade inferior aos grupos 3Cont C 

T1 (2.34) e 3Sol0 C T1 (1.81) (Figura 2). 

 

Figura 2 - Gráfico com média, desvio padrão e significância estatística (p) da análise de 

rugosidade. 

 

Analisando a micro dureza Knoop observou-se que a dureza inicial (T0) entre o 

diâmetro de 2 mm (230.9) e o de 3 mm (306.8) ambos soldados com adição de material 

apresentou diferença estatisticamente significante (p=0.04). Entretanto, após a imersão 

em saliva artificial (T1) observou- se diferença entre os tratamentos, sendo significante 

nos grupos de 2 mm entre o controle (366.9) e solda + (312.1) (p=0.009), enquanto que 

nos grupos de 3 mm a diferença foi observada entre o controle (250.7) e o solda 0 

(354.6) (p=0.0163) (Figura 3). 
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Figura 3 – Gráfico com média, desvio padrão e significância estatística (p) da análise 

de dureza. 

 

Para a análise da resistência flexural intragrupos, observou-se para os grupos 

com 2 mm diferenças significantes entre as 3 variáveis (controle, SOLDA0  e 

SOLDA+) tanto antes (p=0.0001) quanto após (p˂0.0001) a corrosão; enquanto com 3 

mm de diâmetro somente foi observada diferença antes do corrosão (p=0.0115). 

Realizando a análise intergrupos verificou-se diferença somente entre os grupos de 

SOLDA+ antes da corrosão (p=0.0012), entretanto o corrosão foi responsável por 

diferenças significantes entre as três variáveis (controle, SOLDA0 e SOLDA+) (p˂0.05) 

(Figura 4). 

 

Figura 4 - Gráfico com média, desvio padrão e significância estatística (p) da análise de 

resistência flexural. 
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Os valores de pH dos ciclos corrosivos estão listados na Tabela 4, 

demonstrando aumento de acidez da solução de saliva artificial após a imersão (T1) dos 

grupos. 

 

Tabela 4 - Valores do pH das soluções de saliva artificial antes e após à exposição aos 

corpos de prova de cada grupo. 

GRUPOS 
pH 

Inicial Final 

G2 2Cont C 

6.42 

5.58 

G4 2Sol0 C 5.81 

G6 2Sol+ C 5.84 

G8 3Cont C 5.68 

G10 3Sol0 C 5.79 

G12 3Sol+ C 5.95 

 

Complementando as análises quantitativas, observou nas fotomicrografias 

vários pontos de falha na solda, evidenciados nas barras soldadas com adição de 

material (Figura 5). 

 

 

Figura 5 - A: Imagem de 50x de grupo Controle; B: Imagem de 400x de grupo 

Controle; C: Imagem de 50x de grupo Sol0; D: Imagem de 400x de grupo Sol0; E: 

Imagem 50x de grupo Sol+; F: Imagem 400x de grupo Sol+. 

DISCUSSÃO 

O processo de soldagem na Odontologia é um processo comum, sendo 

utilizado para solucionar a adaptação de peças protéticas, principalmente as mais 
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extensas (4). Existem vários processos de soldagem; a soldagem convencional (chama 

direta), brasagem por irradiação infravermelha, TIG e Laser (17-20). 

Diversas falhas no processo de soldagem tornam as próteses sujeitas às fraturas 

durante a mastigação (4), por isso tem-se estudado muito a cerca da resistência das 

soldas (4,7,17,21-24). 

A avaliação de rugosidade não alterou em relação à espessura, contudo após o 

corrosão (T1) apresentou diferença significante no grupo 3Sol+, provavelmente pela 

maior poça produzida durante o procedimento de soldagem, determinando uma maior 

alteração na estrutura da liga metálica, enquanto que nos grupos com 2 mm de diâmetro 

a deformação por soldagem é reduzida em função do volume de material (25). 

A resistência de uma liga metálica também está relacionada com a sua dureza 

(26). A dureza Knoop é mais sensível comparada com outros tipos de dureza (27), e é 

utilizada para indicar a facilidade de ajuste e polimento do material (26). Os valores de 

dureza Knoop encontrados variaram bastante, mas se assemelham a valores encontrados 

na literatura (26-29). Na análise intragrupos, a corrosão influenciou na dureza. Para os 

grupos com diâmetro de 2 mm, a dureza  diminuiu com a adição de material no 

procedimento de soldagem (SOLDA+), isso porque o material interposto possui 

propriedades inferiores a liga metálica, além disso a região de solda é maior 

necessitando elevada potência da máquina TIG e portanto desorganizando mais átomos 

da liga. Já para os grupos com 3 mm de diâmetro a adição de material não foi 

responsável pela diminuição da dureza, apresentando diferença significante somente 

para o grupo SOLDA0, podendo ser explicado pela película protetora que se forma 

quando o material está em meio úmido (5,15,30-32). Contudo na análise intergrupos foi 

constatado diferença significante somente antes da imersão em saliva artificial (T0) e 

entre os grupos com adição de material (SOLDA+), demonstrando maior dureza para os 

grupos com 3 mm de diâmetro, comportamento este semelhante a análise anterior, 

compatível com a relação da quantidade superior de material interposto e consequente 

redução de porosidade (21).  

A corrosão é definida como a deterioração de materiais, principalmente 

metais, pela ação agressiva do meio ambiente (33). O ambiente oral é muito propício 

para a corrosão devido às variações de temperatura e pH em função da dieta (33), 

ocasionando mudança na microestrutura das ligas metálicas (15,34). 
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Geralmente, as ligas metálicas não sofrem muita corrosão ou são protegidas 

pela formação de uma camada passiva que se forma na superfície (30) diminuindo a 

quantidade de íons perdidos pela própria liga com o decorrer do tempo (31). Por isso a 

pequena variação do valor do pH na solução de saliva artificial, pois conforme aumenta 

o tempo de exposição mais película protetora se forma e a liberação de íons é reduzida. 

Mesmo a literatura focando os estudos de solda de liga metálica na solda laser, 

alguns estudos (14,23) tem mostrado que a solda TIG é superior a esse tipo de solda. 

Estes estudos mostram que a média de resistência flexural para solda laser foi de 464 

MPa (14), para soldagem sem adição de material (SOLDA0) e sem corrosão com 3 mm 

de diâmetro, e de 404 MPa (23), também para SOLDA0 e com corrosão com diâmetro 

de 2 mm. Valores muito inferiores aos encontrados neste estudo para os grupos de 

SOLDA0 antes da corrosão com 3 mm de diâmetro (1449 Mpa), e após corrosão com 2 

mm de diâmetro (1109 Mpa). 

A literatura mostra que a soldagem convencional apresenta uma boa resistência 

flexural (8,14,23,24), no entanto os valores médios variam muito na literatura. Para 

Lima Verde e Stein (24) a média de resistência flexural para solda convencional sem 

adição de material e sem corrosão foi de 109 MPa, valor muito inferior que o 

encontrado neste estudo para os grupos com SOLDA0, tanto com 2 mm de diâmetro 

(1498.48 MPa) quanto com 3 mm de diâmetro (1449.3 MPa). Em outro estudo (8), os 

autores verificaram que a solda convencional com adição de material em liga de níquel-

cromo (Ni-Cr) apresentou uma resistência flexural de 402.8 Mpa, valor muito inferior 

comparado com a solda TIG com adição de material (SOLDA+) da liga de Co-Cr. 

Portanto um dos grandes fatores que promove resistência das juntas soldadas com TIG é 

seu processo de soldagem que utiliza um arco elétrico como fonte de calor formado 

entre um eletrodo não consumível de tungstênio e a peça a ser soldada, podendo ser 

utilizado metal de adição ou não, protegida por um gás inerte (argônio) para prevenção 

da oxidação (4,10). Durante esse processo o calor é reduzido e concentrado, produzindo 

distorções de origem térmicas minimizadas (14). 

Os dois diâmetros mostraram-se satisfatórios para o emprego clínico, no 

entanto as barras com 3 mm de diâmetro apresentaram deformação maior comparada 

com os grupos com 2 mm de diâmetro, caracterizando melhor desempenho clínico, 

compatível com maior longevidade. 
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CONCLUSÕES  

A solda TIG demonstrou ser uma boa alternativa para a soldagem de próteses 

metalocerâmicas e de barras para próteses sobre implantes apresentando boa resistência 

flexural, no entanto o procedimento de soldagem deverá ser realizado com as 

extremidades em contato sem adição de material.  

A corrosão que a liga metálica sofre em meio bucal é superficial afetando a 

resistência flexural, estabilizada pelo equilíbrio obtido com a perda de íons da liga 

diminuída com o tempo, devido a formação de película protetora. 

Barras metálicas com 3 mm de diâmetro demonstraram deformação 

compatível com comportamento clínico superior. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study was to evaluate surface rugosity, micro-hardness 

and flex resistance, as well as to observe under a Scanning Electron Microscope (SEM) 

the fractured area, of the TIG welded Co-Cr bars after corrosion. We manufactured 150 

Co-Cr bars and divided them according to diameter, solder distance and corrosion so as 

to analyze their rugosity, flex resistance, surface topography and hardness; half had a 2-

mm diameter and the other half a 3-mm diameter. The samples were obtained in 

compatible sizes with a weld distance (WELD0: 0 mm; WELD+: 0.6 mm), 

guaranteeing a total length proportional to the diameter, as  established by the E8/E8M 

– 09 rule of the American Society for Testing and Materials (ASTM). Both the analysis 

of the surface rugosity and the Knoop hardness of the proof bodies were performed on 

the center 2.4mm of the bars. The samples for the strength test were planed on a 

surface, and we used a 1kg weight for 15 seconds for the indentations. The analysis of 

the surface rugosity of the joint was performed before (T0) and after (T1) corrosion by 

immersing the proof bodies in artificial saliva for 10 days in a biological incubator. The 

3-point flex test was performed using cells with a charge of 500 Kgf and a speed of 0.5 

mm/min until the proof body fractured.  Next, we observed the surface topography on 

the cross-section of the samples, after fracture, using the SEM. The data was 

statistically analyzed via the Kruskal-Wallis and Student's t test (α<0.05). Rugosity was 

statistically significant after immersion in artificial saliva for all groups with a 3-mm 

diameter.  On analyzing their Kroop hardness, the corrosion also showed significance 

in the areas of the weld, for the groups with a 2-mm diameter and WELD+ and for the 

groups with a 3-mm diameter and WELD0. However, before the corrosion , the 

difference between the diameters was statistically significant only for WELD+.  

Evaluation of flex resistance was significant for all the groups with a 2-mm diameter, 

before and after corrosion, and only prior to the corrosion  for the 3-mm diameter 

groups. Photomicrographs showed that the weld areas had higher porousness, mainly 

with an increase of distance from the weld (WELD+). The TIG weld was a good 

alternative for welding metal-ceramic prostheses and the bars for prostheses used in 

implants, showing good flex resistance, although the welding procedure should be 

performed with the ends in contact so there is no addition of material. The corrosion 

suffered by the metal joint in the mouth's environment is superficial, not affecting flex 

resistance itself. 3-mm bars demonstrated compatible deformity with superior clinical 

behavior. 

 

DESCRIPTORS: Dental prosthesis; Dental alloys; Corrosion. 
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INTRODUCTION 

Rehabilitative Dentistry offers a patient with total or partial loss of teeth a 

functional and esthetic recovery.  With the evolution of techniques and materials, 

especially in the area of Implant Dentistry, oral rehabilitation has been transformed, 

making it possible to manufacture oral rehabilitations of greater stability and comfort 

(1,2). 

The introduction of lost wax techniques and the inclusion of revetting at the 

start of the century have made it possible to manufacture cast restorations, which 

initially were made using gold joints.  However, with the high price of gold, alternative 

joints made of base metals have arisen (3-7). These have such advantages as: lightness, 

low cost (1,3,6,7) and better creep resistance (8); as well as disadvantages such as: 

lower resistance to corrosion, possible allergic reaction to elements such as nickel and 

beryllium (1), high fusion temperature, rigidity (causing insufficient cervical 

adaptation) (3), high elastic modulus and irreversible plastic deformity (4). However, 

when the correct joint is used, respecting the casting technique (8) and the cooling 

process, some problems can be overcome, reducing undesirable factors (9). 

The lack of success with fixed prostheses involves not only questions related 

to the material itself, but also correct planning (1,4). Among the most common material 

do not favoring adaptations of the prosthetic piece are contraction of solidification or a 

lack of parallelism between the retainers, not promoting an adaptation directly 

proportional to the piece's volume (4). In an effort to minimize such distortions, 

extended prosthetic pieces are routinely sectioned for later welding (1,4,8,10,11). 

Techniques and equipment from other areas, such as engineering, have been 

incorporated into dental welding, providing alternatives such as the Laser (Light 

Amplification by Stimulated Emission of Radiation) and TIG (Tungsten Inert Gas), in 

an attempt to find solutions to the damage caused by variations in temperature and the 

movement of atoms in the welded areas (4,10). 

Selecting the material to make a dental prosthesis also requires evaluating all the 

benefits and biological risks. The metal joints used in dentistry are applied in direct 

contact with the oral mucosa, and for this reason, they can provoke some or no 

biological reaction (12). 

Thus, with an increase in the use of basic ties in prosthetic pieces, the 

objective of this study was to evaluate surface rugosity, micro-hardness and flex 
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resistance, as well as to observe under a Scanning Electron Microscope (SEM) the 

fracture area, of the Co-Cr joints during a corrosion . 

MATERIALS AND METHODS 

150 bars of Co-Cr (Fit-Flex; Talmax; Curitiba, Paraná, Brazil) were made. 120 

were divided into 12 groups (n=10), according to diameter, weld distance and corrosion 

(Table 1) to analyze rugosity, flex resistance and surface topography l. The others 30 

bars were divided into 6 groups (n=5) to analyze Knoop hardness. 

Table 1 – Distribution of the groups. 
TEST GROUPS DIAMETER WELD DISTANCE CORROSION 

T
E

N
S

IL
L

E
 S

T
R

E
N

G
H

T
 

R
O

U
G

H
N

E
S

S
 

G1 2Cont 

2 mm 

Control (solderless) Absent 

G2 2Cont C Control (solderless) Present 

G3 2Wel0 0 mm Absent 

G4 2Weld0 C 0 mm Present 

G5 2Weld+ 0.6 mm Absent 

G6 2Weld+ C 0.6 mm Present 

G7 3Cont 

3 mm 

Control (solderless) Absent 

G8 3Cont C Control (solderless) Present 

G9 3Weld0 0 mm Absent 

G10 3Weld0 C 0 mm Present 

G11 3Weld+ 0.6 mm Absent 

G12 3Weld+ C 0.6 mm Present 

K
N

O
O

P
 

H
A

R
D

N
E

S
S

 G13 2Cont C 

2 mm 

Control (solderless) 

Present 

G14 2Weld0 C 0 mm 

G15 2Weld+ C 0.6 mm 

G16 3Cont C 

3 mm 

Control (solderless) 

G17 3Weld0 C 0 mm 

G18 3Weld+ C 0.6 mm 

 

The samples were obtained based on wax sprues 2 and 3mm in diameter in a 

cylindrical form (Kota, São Paulo, Brazil), in distances compatible with the weld 

distance (WELD0: 0 mm; WELD+: 0.6 mm), always guaranteeing the total length 

proportional to the diameter, as established by the E8/E8M – 09 standart of the 

American Society for Testing and Materials (ASTM), (Figure 1).  Next, the cast pieces 

were passed for an x-ray evaluation so as to observe the possible presence of flaws in 

the casting (6,7,13,14), which would cause the sample to be discarded. 
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Figure 1 – Sample size. 

 

For the TIG NTY 60C weld (Kernit, Indaitatuba, São Paulo, Brazil), the 

samples were positioned in acrylic blocks, respecting a pre-determined location 

according to the solder distance for each group. The weld points were initially made on 

one side and then on the diametrically opposite side of a previously fixed point; then, 

the whole circumference of the proof bodies received points of solder via multiple pulse 

irradiation covering the points.  Because of their different depths (bars of 2 and 3 mm) 

and spaces for welding (with Weld0 having no added material and Weld+ with a space 

of 0.6 mm and added material), the times and strengths varied for each diameter and 

distance (Table 2). 

 

Table 2 – Time and power used in TIG welding. 

GRUOPS 
POWER TIME 

(A)* (ms)** 

d 2 mm+dist 0 

(G3/G4/G14) 
1 

1 

d 2 mm+dist 0,6 mm 

(G5/G6/G15) 
2 

d 3 mm+dist 0 

(G9/G10/G17) 
5 

4 

d 3 mm+dist 0,6 mm 

(G11/G12/G18) 
5 

*ampère; **milisecond. 
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The first analysis was of the surface rugosity of the proof bodies performed 

using the Mytutoyo SJ-300 Surftest Rugosimeter on the 2.4 mm central areas of the 

bars, both for the groups without solder and the welded groups.  For the Knoop 

hardness tests (G13 to G18), we used samples that were planed on a surface, which was 

done after casting and welding, on a mechanical sander with sandpapers (3M, Sumaré, 

São Paulo, Brazil) in a sequence of 400, 600 and 1200 (12).The analysis was performed 

using a FM-700 Microdurometer on the welded areas, except for the control groups, 

where the analysis was performed on the central region of the proof bodies (without 

solder), under a weight of 1 Kg for 15 seconds to obtain the indentations (15). 

The analyses of the surface rugosity and micro-hardness of the joint were 

performed in two steps: before (initial – T0) and after (final – T1) immersing the proof 

bodies in artificial saliva, to evaluate the influence of the corrosion. 

For corrosion, the proof bodies were immersed in a solution of artificial saliva 

(A Fórmula, Belém, Pará, Brazil) (Table 3) for 10 days in closed plastic containers at 

37°C, without changing the solution.  The solution’s initial and final pH was confirmed 

using a Pack pH 21 pHmeter (16). 

 

Table 3 – Composition of artificial saliva. 

SUBSTANCE QUANTITY 

Soda 2190 mg 

Magnesium chloride 125 mg 

Potassium chloride 820 mg 

Sorbitol 24 mg 

Destilled water qSp – 1000 ml 

Potassium phosphate 1270 mg 

Calcium chloride 441 mg 

Sodium fluoride 4,5 mg 

Carboxymetylcellulose 9 mg 

 

The 3-point flex test was performed with a cell charge of 500 Kgf and speed of 

0.5 mm/min (1) until the proof body fractured using a Universal Testing Machine– 

Kratos (Cotia, São Paulo, Brazil). Next, we observed the topography of the internal 

surface of the proof bodies, after fracture, by means of the SEM (LEO 1430). We used 

the Kruskal-Wallis and Student’s t tests (α=0.05) to check for data normality at BioEstat 

5.0 software (Belém, Pará, Brazil). 

RESULTS 
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The analysis of rugosity before immersion in artificial saliva did not show a 

statistically significant difference (p>0.05).  But after immersion in artificial saliva (T1), 

we only observed a statistically significant difference in the groups with a 3-mm 

diameter, with the group with the addition of solder (3Weld+ C T1) (1.28) having 

inferior rugosity to the 3Cont C T1 (2.34) and 3Weld0 C T1 (1.81) groups (Figure 2). 

 

 

Figure 2 - Graph with mean, standard deviation and statistical significance (p) the 

analysis of roughness. 

 

In analyzing the Knoop hardness, we observed that in the initial hardness (T0) 

for the 2-mm diameter (230.9) and the 3-mm one (306.8), both welded with added 

material, there was a statistically significant difference (p=0.04).  However, after 

immersion in artificial saliva (T1), we observed a difference after the treatments, which 

was significant for the 2-mm groups between the control (366.9) and weld + (312.1) 

(p=0.009), while for the 3-mm groups, this difference was observed between the control 

(250.7) and weld 0 (354.6) (p=0.0163) (Figure 3). 
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Figure 3 – Graph with mean, standard deviation and statistical significance (p) the 

analysis of Knoop hardness. 

 

 

 

To analyze intragroup tensile strength, we observed for the 2-mm groups that 

there were significant differences between the 3 variables (control, Weld0 and Weld+) 

both before (p=0.0001) and after (p˂0.0001) corrosion; while for the 3-mm diameter, 

we only observed a difference after the corrosion  (p=0.0115).  Intragroup analysis 

verified the difference only between the Weld+ groups before corrosion (p=0.0012), 

although the corrosion  was responsible for significant differences between the three 

variables (control, Weld0 and Weld+) (p˂0.05) (Figure 4). 

 
Figure 4 - Graph with mean, standard deviation and statistical significance (p) the 

analysis of tensile strength. 
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The pH values for the corrosion s are listed in Table 4, showing an increase in 

the acidity of the artificial saliva after (T1) the immersion of the groups.  

 

Table 4 - PH values of the solutions of artificial saliva before and after exposure to test 

samples of each group. 

GRUOPS 
pH 

Initial Final 

G2 2Cont C 

6.42 

5.58 

G4 2Weld0 C 5.81 

G6 2Wel+ C 5.84 

G8 3Cont C 5.68 

G10 3Weld0 C 5.79 

G12 3Weld+ C 5.95 

 

Complementing the quantitative analyses, the photomicrographs showed 

various points of weakness in the weld, evident in the welded bars with added material 

(Figure 5). 

 

Figure 5 - A: Image 50x Control group;  B: Image 400x Group Control; C: Image 50x 

Group Weld0; D: Image 400x Group Weld0; E: Image 50x group Weld+, F: Image 

400x Group Weld+. 

 

DISCUSSION 

The Dental welding process is a common one, used to solve the adaptation of 

prosthetic pieces, especially the most extensive ones (4). There are various welding 
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processes; conventional welding (gas-oxygen), brazing with infrared radiation, TIG and 

Laser (17-20). 

Various flaws in the welding process make prostheses subject to fractures 

during mastication (4); for this reason, weld resistance has been much studied 

(4,7,17,21-24). 

The evaluation of rugosity did not show changes in relation to thickness, 

although after the corrosion (T1), there was a significant difference in the 3Weld+ 

group, probably because of the greater wells produced during the welding process, 

causing a greater change to the structure of the metal joint, while in the 2 mm diameter 

groups, deformity by welding is reduced because of the volume of the material (25). 

A metal joint’s resistance is also related to its hardness (26). Knoop hardness 

is the most sensitive kind when compared to other types of hardness (27), and is used to 

indicate the ease of adjusting and polishing a material (26).The Knoop hardness values 

found varied considerably, but they were similar to the values found in the literature 

(26-29). In the intragroup analyses, the corrosion  influenced hardness.  For the groups 

with a 2-mm diameter, hardness decreased with the addition of material during welding 

(Weld+); this reduction occurred because the filler material has inferior properties to 

the metal joint; in addition, the weld region is where the TIG machine exerts the 

greatest force and therefore where the greater quantity of atoms in the joint becomes 

disorganized. For the 3-mm diameter groups, adding material was not responsible for 

the reduction in hardness, showing a statistically significant difference only for the 

Weld0 group, which is explained by the protective film formed when the material is in 

a wet environment (5,15,30-32). However, in the intergroup analysis, we found a 

statistically significant difference only after immersion in artificial saliva (T0) and 

between the groups with added material (Weld+), demonstrating greater hardness for 

the 3-mm diameter groups, which behaved similarly to previous analysis, compatible 

with the relationship of the higher quantity of filler material and the consequent 

reduction in porousness (21). 

Corrosion is defined as the deterioration of materials, especially metals, by the 

aggressive action of the environment (33). The oral environment is very favorable to 

corrosion because of variations in temperature and pH related to diet (33), causing 

changes to the micro-structure of metal joints (15,34). 



ARTIGO INGLÊS   32 

 

 

Generally, metal joints do not suffer much corrosion or are protected by the 

formation of a passive bed on their surface (30), reducing the quantity of ions lost by 

the joint itself over time (31). For this reason, there is a variation in the pH value in the 

artificial saliva solution, since as exposure time increases, more protective film forms, 

and ion liberation reduces. 

Even in literature focusing on studies of the welding of metal joints in a laser 

weld, some studies (14,23) have shown that TIG solder is superior to this type of weld.  

These studies show that the flex resistance average for the laser weld was 464 MPa 

(14), for soldering without adding material (Weld0) and without a corrosion  with a 3-

mm diameter, and 404 MPa (23), also for Weld0 and with a corrosion  with a 2-mm 

diameter.  These are much lower values than those found in this study for the Weld0 

groups before corrosion with 3-mm diameter bars (1449 Mpa), and after the corrosion  

with 2-mm diameter bars (1109 Mpa). 

The literature shows that conventional soldering has good tensile strength 

(8,14,23,24), although the mean values in this literature vary considerably.  For Lima 

Verde and Stein (24) the mean value of tensile strength for conventional solder without 

added material and without corrosion was 109 MPa, a much lower value than that 

found in this study for the Weld0 groups, both for 2-mm diameter bars (1498.48 MPa) 

and for 3-mm diameter ones (1449.3 MPa). In another study (8), the authors verified 

that conventional solder with added material in a nickel-chrome (Ni-Cr) joint had a 

tensile strength of 402.8 Mpa, a much lower value than a TIG weld with added material 

(Weld+) for a Co-Cr joint.  Nevertheless, one of the major factors promoting the 

resistance of joints welded with TIG is the soldering process, which uses the electric 

arc formed between a non-consumable tungsten electrode and the weld piece as a heat 

source, with or without metal being added, protected by an inert gas (argon) to prevent 

oxidation (4,10). During this process, the heat is reduced and concentrated, producing 

minimal distortions of thermal origin (14). 

The two diameters proved satisfactory for clinical use, although the 3-mm 

diameter bars were more deformed when compared to the 2-mm diameter groups, 

which had better clinical performance, compatible with greater longevity. 

CONCLUSIONS 
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The TIG weld proved a good alternative for soldering metal-ceramic 

prostheses, and the bars for the prostheses over implants had good tensile strength.  

However, the welding procedure should be performed with the two ends in contact so 

that no material is added. 

The corrosion suffered by the metal joint in the oral environment is superficial 

and does affect tensile strength, in addition to the fact that the loss of ions goes down 

over time because a protective film forms. 

Metal bars of 3-mm in diameter demonstrated deformation compatible with 

superior clinical behavior. 
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1 - MATERIAL E MÉTODOS 

1.1 Material 

Liga Metálica 

Fit Flex 

Metal para fundição a base de Co-Cr para prótese parcial removível. 

Composição: 

 Cobalto: 60% 

 Cromo: 29% 

 Molibdênio: 6.2% 

 Silício: ˂ 1% 

 Manganês: ˂ 1% 

 Carbono: ˂ 1% 

 

Propriedades Mecânicas: 

 Peso específico: 8,33 (g/cc)  

 Alongamento: 2% 

 Elasticidade: 663 MPa 

 Resistência: 549 MPa 

 Dureza Vickers: 473 

 Intervalo de fusão: 1.388º C - 1.431º C 

 Temperatura de fundição: 1.480º C 

Fabricante: Talmax (Lote 100309) – Curitiba, Paraná, Brasil. 

 

Revestimento 

Heat Shock Investment 

Revestimento rápido para alta fusão 

Propriedades físicas: 

 Proporção líquido/pó: 25 mL/100g 

 Tempo de trabalho: 2 a 6 minutos 

 Tempo de presa: 10 minutos 

 Expansão de presa: 1,2% 
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 Expansão térmica: 1,45% 

 Resistência à compressão: 55kg/ cm² (5,4 MPa) 

Fabricante: Polidental (Lote: Pó: 35675; Líquido: 35486)– Cotia, São Paulo, Brasil. 

 

Solução de saliva artificial 

Composição: 

 Bicarbonato de sódio: 2190 mg 

 Cloreto de magnésio: 125 mg 

 Cloreto de potássio: 820 mg 

 Sorbitol: 24 mg 

 Água destilada: qSp – 1000 mL 

 Fosfato de potássio: 1270 mg 

 Cloreto de cálcio: 441 mg 

 Fluoreto de sódio: 4,5 mg 

 Carboximetilcelulose: 8 mg 

Fabricante: Farmácia A Fórmula (Validade: 08/12)– Belém, Pará, Brasil. 

 

 

1.2 Confecção dos corpos de prova 

Foram confeccionadas 120 amostras de Co-Cr (Fit-Flex; Talmax) as quais foram 

divididas em 12 grupos (n=10), de acordo com o diâmetro, distância de soldagem e corrosão 

(Figura 6). 
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Grupos (n=10) 
Espessura 

(diâmetro) 

Distância de 

soldagem 

Corrosão 

G1 2Cont 

2 mm 

Controle (sem solda) Ausente 

G2 2Cont C Controle (sem solda) Presente 

G3 2Sol0 0 Ausente 

G4 2Sol0 C 0 Presente 

G5 2Sol+ 0,6 mm Ausente 

G6 2Sol+ C 0,6 mm Presente 

G7 3Cont 

3 mm 

Controle (sem solda) Ausente 

G8 3Cont C Controle (sem solda) Presente 

G9 3Sol0 0 Ausente 

G10 3Sol0 C 0 Presente 

G11 3Sol+ 0,6 mm Ausente 

G12 3Sol+ C 0,6 mm Presente 

Figura 6 – Quadro com a distribuição dos corpos de prova de acordo com os 

grupos experimentais para os teste de Rugosidade e Resistência Flexural. 

 

Foram confeccionadas mais 30 amostras para a análise de dureza Knoop. As 

amostras também seguiram a mesma padronização, exceto pela planificação de uma 

superfície, após a fundição e soldagem das amostras, em politriz mecânica utilizando lixas 

d’agua (3M, Sumaré, São Paulo, Brasil) na sequência 400, 600 e 1200 (Faria, 2005). Essa 

planificação em uma face tem o objetivo de facilitar a realização das endentações. Os grupos 

(n=5) também foram divididos de acordo com o diâmetro e a distância de soldagem, mas 

todos foram analisados antes (T0) e após corrosão (T1) (Figura 7). 

 

Grupos (n=5) 
Espessura 

(diâmetro) 

Distância de 

soldagem 

Corrosão 

G13 2Cont C 

2 mm 

Controle (sem solda) 

Presente 

G14 2Sol0 C 0 

G15 2Sol+ C 0,6 mm 

G16 3Cont C 

3 mm 

Controle (sem solda) 

G17 3Sol0 C 0 

G18 3Sol+ C 0,6 mm 

Figura 7 – Quadro com a distribuição dos corpos de prova para a dureza 

Knoop de acordo com os grupos experimentais. 

 

Foram confeccionadas amostras em cera para fundição com formato cilíndrico 

(sprue) de 2,0 mm de diâmetro por 5 cm de comprimento e de 3,0 mm de diâmetro por 7,5 cm 

de comprimento, baseado na norma E8/E8M-09 da ASTM (ASTM, 2009). A opção pela 
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forma cilíndrica se deve ao fato de ser a forma que mais se aproxima da realidade clínica 

(Cardoso, 2007; Souza, 1982). Já os diâmetros de 2 e 3 mm, foram escolhidos por serem 

situações comumente encontradas na clínica (Cardoso, 2007). 

Estas amostras foram fundidas de modo a promover as seguintes distâncias para 

soldagem: 0 mm e 0,6 mm. Sem espaçamento foi empregado devido a não adição de material 

de soldagem; já a distância de 0,6 mm teve o intuito de simular o distanciamento gerado entre 

as partes de uma peça seccionada com disco de carborundum, situação muito frequente na 

prática odontológica (Cardoso, 2007). 

As amostras que receberam solda foram obtidas em tamanhos compatíveis com a 

distância de soldagem, garantindo sempre o comprimento total estabelecido pela norma 

(Figura 8). Ou seja, as amostras com 2,0 mm de diâmetro, as quais tinham comprimento total 

de 5 cm, foram confeccionadas nos tamanhos 5 cm para o grupo controle (sem solda), 2,5 cm 

para os grupos com distância de solda de 0,0 mm, e 2,47 cm para os grupos com distância de 

solda de 0,6 mm. Já as amostras com 3,0 mm de diâmetro, as quais tinham comprimento total 

de 7,5 cm, foram confeccionadas nos tamanhos 7,5 cm para o grupo controle (sem solda), 

3,75 cm para os grupos com distância de solda de 0,0 mm, e 3,72 cm para os grupos com 

distância de solda de 0,6 mm. 

 

 
Figura 8 – Tamanho das amostras. 

 

Os spues de cera foram incluídos em revestimento (Heat Shock Investment; 

Polidental) proporcionado de acordo com as orientações do fabricante (25 ml de líquido para 
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100g de pó). A mistura foi feita por 10 segundos seguida de espatulação manual por 40 

segundos. Após a espatulação, o revestimento foi vertido sob vibração em anel de silicone, o 

qual só foi removido após total cristalização do revestimento. Decorrido 25 minutos o anel de 

silicone foi levado ao forno para fundição previamente aquecido a 750ºC. A temperatura do 

forno foi elevada em 10ºC a cada minuto, até atingir a temperatura de 950ºC, quando 

permaneceu por 30 minutos. Em seguida, o anel foi posicionado na centrífuga mecânica. 

A liga metálica de Co-Cr (Fit-Flex; Talmax) foi colocada no cadinho pré-aquecido e 

com auxílio de um maçarico e aquecido de acordo com as orientações do fabricante (chama 

com 3 PSI de gás butano/propano e 25-30 PSI de oxigênio) até atingir um tom alaranjado. 

Após a fusão e injeção da liga pela centrífuga, o anel de revestimento sofreu um 

resfriamento natural até atingir a temperatura ambiente. 

Após a desinclusão dos corpos de prova do revestimento, os mesmos sofreram 

jateamento com óxido de alumínio e foram imersos em acetona. 

 

1.1.1. Avaliação radiográfica e polimento 

As peças fundidas passaram por uma avaliação radiográfica, a fim de observar a 

presença de possíveis falhas na fundição (Rocha, 2006; Zavanelli, 2001). 

Foi obtido um raio-x (spectro 70X; Potência: 0,41kw; Exposição: 0,8 ms, Dabi 

Atalante) com filme oclusal contendo várias amostras em cada (Figura 9). As amostras que 

apresentaram zonas radiolúcidas no seu interior, e defeitos externos detectados visualmente 

foram descartadas (Rocha, 2006; Zavanelli, 2001). 

A avaliação radiográfica também foi realizada após os procedimentos de soldagem a 

fim de verificar a qualidade da solda, as áreas de solda que apresentaram áreas radiolúcidas ou 

degraus foram descartadas. 
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Figura 9 – Imagem radiográfica dos corpos de prova. A: controle; B: Para solda; C: 

Soldados. 

 

 

 

1.1.2. Soldagem TIG 

As amostras foram posicionadas e separadas em blocos de acrílico (Figura 10) em 

posições pré-determinadas de acordo com cada grupo. Para o controle da distância de 0,6 mm 

entre as extremidades a serem soldadas foi utilizado um paquímetro digital (Figura 11). 

 

 
Figura 10 – Blocos de acrílico e posicionamento das barras para soldagem. 

 

 
Figura 11 – Posicionamento do corpo de prova 

para soldagem com adição de material com auxílio 

de paquímetro digital 
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As amostras foram soldadas, na máquina TIG NTY 60C (Kernit, Indaitatuba, São 

Paulo, Brasil) (Figura 12), inicialmente em um lado e em seguida na face diametralmente 

oposta, para uma fixação prévia (Figura 13). 

 

 
Figura 12 – Máquina de solda TIG. 

 

 

 
Figura 13 – Solda de um corpo de prova. 

 

 

Em seguida, toda a circunferência dos corpos de prova recebeu pontos de solda 

através da irradiação de múltiplos pulsos sobrepostos. Em função das diferentes 

profundidades e espaços para soldagem (sendo solda zero sem adição de material e grupo com 

espaço de 0,6 mm com adição de material) os tempos e as potências variam para cada 

diâmetro e distância (Figura 14). 
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Grupos 
Potência 

(A*) 

Tempo 

(ms**) 

d 2 mm+dist. 0 

(G3/G4/G14) 
1 

1 

d 2 mm+dist. 0,6 mm 

(G5/G6/G15) 
2 

d 3 mm+dist. 0 

(G9/G10/G17) 
5 

4 

d 3 mm+dist. 0,6 mm 

(G11/G12/G18) 
5 

Figura 14 – Quadro com os valores de tempo e potência utilizados na 

máquina de solda TIG de acordo com os grupos. *A: ampère **ms: 

milissegundo;. 

1.1.3. Rugosidade Superficial 

Foram realizadas leituras de rugosidade superficial dos corpos de prova nas áreas 

soldadas, exceto para os grupos controles onde a análise foi realizada na região central do 

corpo de prova (sem solda). As avaliações foram feitas antes (T0) e depois (T1) da imersão 

dos corpos de prova em saliva artificial para avaliar a influência da corrosão na rugosidade do 

material. 

Para a análise da rugosidade superficial foi utilizado o Rugisímetro Surftest Mitutoyo 

SJ-300 no parâmetro Ra, onde os corpos de prova foram apoiados em cera utilidade para 

fixação da amostra (Figura 15). O equipamento foi devidamente calibrado antes da leitura das 

amostras. 

 
Figura 15 – Posicionamento do corpo de 

prova para leitura da rugosidade. 

 

As amostras foram marcadas nas suas extremidades com a finalidade das leituras, 

inicial e final, serem feitas na mesma face. As leituras foram realizadas na face coincidente 

com a marcação da amostra. Foi tirada a média da rugosidade a partir de 3 leituras realizadas 

na região de solda, onde cada leitura percorreu 0,8 mm. 
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Durante a análise de rugosidade foi registrado um gráfico com o padrão de 

rugosidade de um corpo de prova (sempre o CP1 de cada grupo) do grupo analisado. 

1.1.4. Dureza Knoop 

Para os testes de dureza Knoop foram utilizados as amostras que sofreram 

planificação, onde a análise foi realizada nas áreas soldadas, exceto para os grupos controles 

onde a análise foi realizada na região central do corpo de prova (sem solda). As avaliações 

foram feitas antes (T0) e depois (T1) da imersão das amostras em saliva artificial para avaliar 

a influência da corrosão na dureza da liga. 

Para apreensão e fixação do corpo de prova no equipamento foram confeccionados 

dois apoios em resina acrílica com uma canaleta central de largura coincidente com o 

diâmetro do corpo de prova, 2 e 3 mm respectivamente (Figura 16). 

 

 

 

 
Figura 16 – Posicionamento do corpo de 

prova no microdurômetro com auxílio de 

bloco de resina acrílica. 

 

Para o teste de dureza Knoop foi utilizado o Microdurômetro FM-700, onde foi 

aplicado um peso de 1 Kg por 15 segundos para obtenção das endentações (Qiu et al., 2011). 

Para as leituras após a imersão em saliva artificial, primeiramente foi identificada a 

leitura inicial e a nova penetração foi realizada a 0,3 mm distante da penetração inicial, sendo 

esta medida padronizada com o auxílio dos eixos x e y do próprio aparelho (Figura 17) 

(Barton Jr. et al., 1973). 

 



APÊNDICE A   49 

 

 

 

 
Figura 17 – Endentações da dureza Knoop.  

1.1.5. Corrosão 

Os corpos de prova foram imersos em solução de saliva artificial (A Fórmula, Belém, 

Pará, Brasil). O pH da solução era de 6.4, e conferida através de um pHmetro (Pack pH 21) 

(Ardlin et al., 2005), do Laboratório de Materiais Dentários da Faculdade de Odontologia da 

Universidade Federal do Pará. 

A imersão foi de 10 dias em recipientes de plástico com tampa a 37°C, (Ardlin et al., 

2005; Qiu et al., 2011), sem troca da solução. Após o período de imersão o pH da solução de 

cada grupo foi verificado. 

A corrosão é definida como a deterioração de materiais, principalmente metais, pela 

ação agressiva do meio ambiente (Canay e Öktemer, 1992). O ambiente oral é muito propício 

para a corrosão devido às variações de temperatura e pH em função da dieta (Canay e 

Öktemer, 1992), ocasionando mudança na micro-estrutura das ligas metálicas (Boeckler et al., 

2009; Qiu et al., 2011). Proporcionando a liberação de íons, e ainda provocando uma reação 

física à corrosão, através da interação entre o tecido biológico e os componentes da liga 

metálica (Boeckler et al., 2009). 

1.1.7.  Ensaio de flexão 

O ensaio de flexão por compressão em três pontos foi realizado no Laboratório de 

Materiais Dentários da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Pará, utilizando 

a Máquina de Ensaio Universais Kratos (Cotia, São Paulo, Brasil). Os corpos de prova foram 

posicionados sobre dois pontos em um aparato próprio do equipamento e o ensaio foi 

realizado com célula de carga de 500 Kgf e velocidade de 0,5 mm/min (Cardoso, 2007). O 

computador acoplado à célula de carga foi programado para registrar as forças máximas (N) 
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exercidas durante a flexão e o deslocamento vertical (mm). O ensaio foi considerado 

finalizado com a fratura do corpo de prova (Figura 18) (Beloti et al., 2005; Chaves et al., 

1998), e então foi obtida a resistência à flexão em Megapascal (MPa). 

 

 

 
Figura 18 – Ensaio de flexão na Máquina de Ensaios Universais KRATOS. 

 

1.1.8.  Microscopia Eletrônica de Varredura 

Para a análise qualitativa da topografia de superfície foi utilizado o Microscópio 

Eletrônico de Varredura (MEV) (LEO 1430) do Laboratório de Microscopia Eletrônica da 

Universidade Federal do Pará. 

Para análise qualitativa da topografia de superfície foram obtidas imagens com 

aumento de 50 vezes e 400 vezes, as quais foram comparadas entre os grupos. 

1.2 Análise estatística 

Os dados foram tabulados no programa Microsoft Excel versão 2010 e a análise 

estatística dos resultados foi realizada através do programa BioEstat versão 5.0 (Belém, Pará, 

Brasil). 

Os testes foram empregados de acordo com a normalidade dos dados utilizando-se o 

teste de Kruskal-Wallis com t de Student (α=0.05) 

 



 

 

 

APÊNDICE B: Resultados 
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1. RESULTADOS 

1.1. Gráfico de Rugosidade e MEV do grupo 2Cont 

Na Figura 19 podemos observar o padrão de rugosidade superficial para o grupo 

2Cont sem imersão em saliva artificial, e na Figura 20 após o corrosão (2Cont C T1), e 

verificamos que após o corrosão a superfície do corpo de prova apresentou maior rugosidade. 

 

 

Figura 19 – Rugosidade superficial do grupo 2Cont. 

 

 

Figura 20 – Rugosidade superficial do grupo 2Cont C T1. 

 

 Na Figura 21, a imagem A mostra o aumento em 50x da MEV, e a imagem 

B o aumento de 400x, para o grupo que não sofreu corrosão (2Cont). Já na Figura 22, a 

imagem A mostra o aumento de 50x da MEV, e a imagem B o aumento de 400x, para o grupo 

que sofreu corrosão (2Cont C). Podemos observar que no grupo 2Cont C a superfície externa 

do corpo de prova está mais escura, evidenciando a perda de íons metálicos devido a imersão 

em saliva artificial. 
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Figura 21 – MEV do grupo 2Cont. A: Aumento de 50x; B: Aumento de 400x. 

 

Figura 22 – MEV do grupo 2Cont C. A: Aumento de 50x; B: Aumento de 400x. 

1.2. Gráfico de Rugosidade e MEV do grupo 2Sol0 

Na Figura 23 podemos observar o padrão de rugosidade superficial para o grupo 

2Sol0 sem imersão em saliva artificial, e na Figura 24 após o corrosão (2Sol0 C T1), e 

verificamos que após o corrosão a superfície do corpo de prova apresentou-se um pouco mais 

rugosa. 

 
Figura 23 – Rugosidade superficial do grupo 2Sol0. 

 

A B 

A B 
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Figura 24 – Rugosidade superficial do grupo 2Sol0 C T1. 

  

Na Figura 25, a imagem A mostra o aumento em 50x da MEV, e a imagem B o 

aumento de 400x, para o grupo que não sofreu corrosão (2Sol0). Já na Figura 26, a imagem A 

mostra o aumento de 50x da MEV, e a imagem B o aumento de 400x, para o grupo que sofreu 

corrosão (2Sol0 C). Podemos observar tanto no grupo que sofreu corrosão (2Sol0 C) quanto o 

grupo que não sofreu (2Sol0) a presença de áreas escuras, devido o procedimento de 

soldagem. No entanto no grupo que foi imerso em saliva artificial há mais áreas escuras. 

Também é possível observar algumas bolhas na área soldada. 

 

 

Figura 25 – MEV do grupo 2Sol0. A: Aumento de 50x; B: Aumento de 400x. 

A B 
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Figura 26 – MEV do grupo 2Sol0 C. A: Aumento de 50x; B: Aumento de 400x. 

1.3. Gráfico de Rugosidade e MEV do grupo 2Sol+ 

Na Figura 27 podemos observar o padrão de rugosidade superficial para o grupo 

2Sol+ sem imersão em saliva artificial, e na Figura 28 após o corrosão (2Sol+ C T1), 

verificamos que após o corrosão a superfície do corpo de prova apresentou-se um pouco mais 

rugosa, com picos e vales de maior amplitude. 

 
Figura 27 – Rugosidade superficial do grupo 2Sol+. 

 

 

Figura 28 – Rugosidade superficial do grupo 2Sol+ C T1. 

A B 
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Na Figura 29, a imagem A mostra o aumento em 50x da MEV, e a imagem B o 

aumento de 400x, para o grupo que não sofreu corrosão (2Sol+). Já na Figura 30, a imagem A 

mostra o aumento de 50x da MEV, e a imagem B o aumento de 400x, para o grupo que sofreu 

corrosão (2Sol+ C). Podemos observar que tanto no grupo que sofreu corrosão (2Sol+ C) 

quanto o grupo que não sofreu (2Sol+) a presença de áreas escuras, devido o procedimento de 

soldagem. No entanto no grupo que foi imerso em saliva artificial há mais áreas escuras. 

Observam-se muitas bolhas e falhas na área soldada. 

 

Figura 29 – MEV do grupo 2Sol+. A: Aumento de 50x; B: Aumento de 400x. 

 

Figura 30 – MEV do grupo 2Sol+ C. A: Aumento de 50x; B: Aumento de 400x. 

1.4. Gráfico de Rugosidade e MEV do grupo 3Cont 

Na Figura 31 podemos observar o padrão de rugosidade superficial para o grupo 

3Cont sem imersão em saliva artificial, e na Figura 32 após o corrosão (3Cont C T1), 

A 

B 

A 

A 

B 
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verificamos que após o corrosão a superfície do corpo de prova apresentou-se um pouco mais 

rugosa. 

 
Figura 31 – Rugosidade superficial do grupo 3Cont. 

 

Figura 32 – Rugosidade superficial do grupo 3Cont C T1. 

 

Na Figura 33, a imagem A mostra o aumento em 50x da MEV, e a imagem B o 

aumento de 400x, para o grupo que não sofreu corrosão (3Cont). Já na Figura 34, a imagem A 

mostra o aumento de 50x da MEV, e a imagem B o aumento de 400x, para o grupo que sofreu 

corrosão (3Cont C). Podemos observar que no grupo 3Cont C a superfície do corpo de prova 

está mais escura, evidenciando a perda de íons metálicos devido a imersão em saliva artificial. 
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Figura 33 – MEV do grupo 3Cont. A: Aumento de 50x; B: Aumento de 400x. 

 

Figura 34 – MEV do grupo 3Cont C. A: Aumento de 50x; B: Aumento de 400x. 

1.5. Gráfico de Rugosidade e MEV do grupo 3Sol0 

Na Figura 35 podemos observar o padrão de rugosidade superficial para o grupo 

3Sol0 sem imersão em saliva artificial, e na Figura 36 após o corrosão (3Sol0 C T1), e 

verificamos que após o corrosão a superfície do corpo de prova apresentou-se um pouco mais 

rugosa. 

 
Figura 35 – Rugosidade superficial do grupo 3Sol0. 

B A 

B A 
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Figura 36 – Rugosidade superficial do grupo 3Sol0 C T1. 

 

Na Figura 37, a imagem A mostra o aumento em 50x da MEV, e a imagem B o 

aumento de 400x, para o grupo que não sofreu corrosão (3Sol0). Já na Figura 38, a imagem A 

mostra o aumento de 50x da MEV, e a imagem B o aumento de 400x, para o grupo que sofreu 

corrosão (3Sol0 C). Podemos observar que tanto no grupo que sofreu corrosão (3Sol0 C) 

quanto o grupo que não sofreu (3Sol0) apresentam áreas escuras, devido o procedimento de 

soldagem. No entanto no grupo que foi imerso em saliva artificial há mais áreas escuras. 

Ainda, podemos observar algumas falhas de soldagem. 

 

  

Figura 37 – MEV do grupo 3Sol0. A: Aumento de 50x; B: Aumento de 400x. 

B A 
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Figura 38 – MEV do grupo 3Sol0 C. A: Aumento de 50x; B: Aumento de 400x. 

1.6. Gráfico de Rugosidade e MEV do grupo 3Sol+ 

Na Figura 39 podemos observar o padrão de rugosidade superficial para o grupo 

3Sol+ sem imersão em saliva artificial, e na Figura 40 após o corrosão (3Sol+ C T1), e 

verificamos que após o corrosão a superfície do corpo de prova apresentou-se um pouco mais 

rugosa. 

 
Figura 39 – Rugosidade superficial do grupo 3Sol+. 

 

Figura 40 – Rugosidade superficial do grupo 3Sol+ C T1. 

 

B A 
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Na Figura 41, a imagem A mostra o aumento em 50x da MEV, e a imagem B o 

aumento de 400x, para o grupo que não sofreu corrosão (3Sol+). Já na Figura 42, a imagem A 

mostra o aumento de 50x da MEV, e a imagem B o aumento de 400x, para o grupo que sofreu 

corrosão (3Sol+ C). Podemos observar que tanto no grupo que sofreu corrosão (3Sol+ C) 

quanto o grupo que não sofreu (3Sol+) apresentam áreas escuras, devido o procedimento de 

soldagem. No entanto no grupo que foi imerso em saliva artificial há mais áreas escuras. 

Ainda, podemos observar bolhas na área de solda. 

 

 

Figura 41 – MEV do grupo 3Sol+. A: Aumento de 50x; B: Aumento de 400x. 

 

 

Figura 42 – MEV do grupo 3Sol+ C. A: Aumento de 50x; B: Aumento de 400x. 

 

1.7.  Análise estatística 

A Tabela 4 mostra a média, desvio padrão e análise estatística, com base no teste de 

Kruskal-Wallis e teste t de Student (α=0.05), para a rugosidade superficial e dureza Knoop. 

A 

B 

B 

A 
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Tabela 4 – Kruskal-Wallis e teste t de Student para a Rugosidade superficial e dureza Knoop. 

GRUPO 
DUREZA RUGOSIDADE 

Média ± DP p Média ± DP p 

2Cont C T0 296.7 ± 268.3  1.86 ± 0.4  

2Cont C T1 366.9 ± 77.1 * 2.07 ± 0.7  

2Sol0 C T0 308.6 ± 77.5  2.31 ± 0.7  

2Sol0 C T1 477.8 ± 130.8  2.06 ± 1.1  

2Sol+ C T0 230.9 ± 146.7 *** 1.94 ± 0.8  

2Sol+ C T1 312.1 ± 160.6 * 2.01 ± 0.9  

3Cont C T0 157.8 ± 67.97  1.90 ± 0.5  

3Cont C T1 250.7 ± 83.9 ** 2.34 ± 0.6 * 

3Sol0 C T0 193.5 ± 108.5  1.83 ± 0.8  

3Sol0 C T1 354.6 ± 164.7 ** 1.81 ± 0.7 * 

3Sol+ C T0 306.8 ± 141.9 *** 1.78 ± 0.8  

3Sol+ C T1 525.1 ± 203.7  1.28 ± 0.4 * 

 Onde: DP: desvio padrão; p: significância estatística (α = 0.05); *p ˂ 0.05. 

 

A Tabela 5 mostra a média, desvio padrão e análise estatística com base no teste de 

Kruskal-Wallis e teste t de Student (α=0.05), para a resistência flexural. 

 

Tabela 5 - Kruskal-Wallis e teste t de Student para a Resistência flexural. 

GRUPO 

RESISTÊNCIA FLEXURAL 

Média ± DP 

p 

(α = 0.05) 

2Cont 1603.84 ± 138.39 α 

2Cont C 1512.53 ± 121.01 α α, δ 

2Sol0 1498.48 ± 339.83 α 

2Sol0 C 1109.81 ± 273.76 α α, λ 

2Sol+ 742.22 ± 232.05 α, γ 

2Sol+ C 899.08 ± 257.71 α α, π 

3Cont 1524.37 ± 143.81 β 

3Cont C 1632.53 ± 65.17 δ 

3Sol0  1449.3 ± 281.33 β 

3Sol0 C 1554.9 ± 281.33 λ 

3Sol+ 1283.88 ± 229.45 β, γ 

3Sol+ C 1483.65 ± 205.89 π 

Para símbolos iguais p<0.05. 


