
     Universidade Federal Fluminense 

 

 

Avaliação da dureza e da 

microestrutura de diferentes 

materiais metálicos utilizados na 

fabricação de retentores 

intrarradiculares pré-fabricados 

 

 

 

 

           Humberto Rieger de Mello 

 

 

 

 

 

Orientador: Professor Dr. Ricardo Carvalhaes Fraga 

Co-orientadora: Profª Dra. Monica Cristina Riccio Ribeiro 

 

 

 

Niterói 

2009 



 

       Humberto Rieger de Mello 

 

 

Avaliação da dureza e da microestrutura de 

diferentes materiais metálicos utilizados na 

fabricação de retentores intrarradiculares pré-

fabricados 

 

 

 

 

 

 

 

 Orientador: Professor Dr. Ricardo Carvalhaes Fraga 

Co-orientadora: Profª Dra. Monica Cristina Riccio Ribeiro 

 

 

 

 

 

 

Universidade Federal Fluminense 

Niterói 

                   2009 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

Odontologia da Universidade Federal Fluminense, como requisito 

parcial para obtenção do grau de Mestre: Área de concentração: 

Clínica Odontológica.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MELLO, Humberto Rieger de   

 

Avaliação da dureza e da microestrutura de diferentes materiais metálicos utilizados na 

fabricação de retentores intrarradiculares pré-fabricados / Humberto Rieger de Mello. Niterói, 2009.                  

55 páginas. 

            Dissertação de Mestrado ( Clínica Odontológica – Curso de pós- graduação- Universidade 

Federal Fluminense). 

  

      I. Biomateriais / II. Teste de dureza / III. Pinos pré-fabricados. 

 

Universidade Federal Fluminense. 2. Título 



Humberto Rieger de Mello 

 

 

Avaliação da dureza e da microestrutura de 

diferentes materiais metálicos utilizados na 

fabricação de retentores intrarradiculares pré-

fabricados 

Orientador: Professor Dr. Ricardo Carvalhaes Fraga 

 

 

 

 

Aprovado em 11 de Agosto de 2009. 

 

                 BANCA EXAMINADORA 

 

         Prof. Dr. Ricardo Carvalhaes Fraga 

 

 

Prof. Dr. José Guilherme Antunes Guimarães 

 

 

                         Prof. Dra. Monica Cristina Riccio Ribeiro 

  

                             Niterói  

                               2009 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

Odontologia da Universidade Federal Fluminense, como requisito 

parcial para obtenção do grau de Mestre: Área de concentração: 

Clínica Odontológica  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta tese 

 

 

  Ao meu Deus, por estar com Saúde e em Paz, tornando possível este momento. Ao nosso 

Deus, 

por estar sempre presente em nossas vidas. 

 

 

 

     Aos meus Pais, Helio e Aryema, pelo carinho, amor, serenidade e dedicação. Obrigado 

por sempre nos apoiar e acreditar em nossos sonhos e realizações. 

 

 

 

    Aos meus irmãos, Helio e Eliane, e sobrinhos, Leonardo, Júlia e Carol, pelo carinho e 

os momentos felizes. 

 

 

  

       À minha namorada, Danielle, pela paciência, boa vontade, dedicação, amor e 

carinho. 

 

 

 

     Aos maravilhosos amigos e irmãos que a vida me deu a oportunidade de escolher, com 

muito carinho, dedicação e amor.  

 

 

Vocês são os grandes responsáveis por tudo isso.  
 



 

 

 

 

“A coisa mais injusta sobre a vida é a maneira como ela termina. Eu acho que o 

verdadeiro ciclo da vida está todo de trás pra frente. Nós deveríamos morrer primeiro, nos 

livrar logo disso. Daí viver num asilo, até ser chutado pra fora de lá por estar muito novo. 

Ganhar um relógio de ouro e ir trabalhar. Então você trabalha 40 anos até ficar novo o 

bastante pra poder aproveitar sua aposentadoria. Aí você curte tudo, bebe bastante álcool, 

faz festas e se prepara para a faculdade. Você vai para colégio, tem várias namoradas, 

vira criança, não tem nenhuma responsabilidade, se torna um bebezinho de colo, volta 

pro útero da mãe, passa seus últimos nove meses de vida flutuando. E termina tudo com 

um ótimo orgasmo! Não seria perfeito?” 

 

Charles Chaplin 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMENTOS 

             Ao meu orientador Prof. Dr. Ricardo Carvalhaes Fraga, por ter 

me conduzido com elevada competência, consideração e zelo nesses anos 

de aprendizado, inclusive na graduação. 

           À minha co-orientadora Profª. Dra. Monica Cristina Riccio 

Ribeiro, pela boa vontade, paciência e grande competência. Obrigado por 

dedicar horas me explicando coisas simples, para ela naquele momento, 

e que agora, para mim estão bem mais “claras”.  

           À Profª.Dra. Inger Teixeira de Campos Tuñas, coordenadora da 

disciplina de Dentística Restauradora (UNESA), pelo incentivo e 

paciência em acreditar nas nossas qualidades e potencial. Obrigado pelo 

“maiúsculo” exemplo de Docência, convivência, amizade, lealdade, e que 

certamente, procurarei seguir e manter durante toda a minha vida.  

           Aos professores coordenadores da Disciplina de Clínica 

Odontológica da UNESA: Andréia Machado, Antônio Castro e 

Leonardo Souza, pela amizade, convivência, compreensão e força nos 

momentos mais difíceis. 

           Aos professores(as), amigos(as) e companheiros(as) da UNESA : 

Luiz Schwartz (Creóide), Fabio Freitas (Manquinho), Renata Santiago 

(Menina Sorriso), Abad (Ih, Abadiou!), Antonieta Côrtes (Nieta), 

Bruno Rescala, Fabio Vidal, Rodrigo, Marcio Martins (Linguinha), 

Fabio Ramoa e César Alexandre (Presidente), pela ótima convivência 

profissional e social.  



           Ao meu grande amigo, vizinho, companheiro de noitadas, 

churrascos, chopadas, futebol, tênis, viagens, Wilson Rosalem e agora 

futura mamãe Mônica, sempre dispostos a ajudar. Agradeço 

especialmente a nossa amizade. 

           À Profª Dra. Maria Isabel Valente, atualmente professora da 

UFF, referência de dedicação, iniciativa e liderança. Obrigado pela força e 

exemplo de Docência. 

           Ao Professor Renato Aló, pela atenção e apoio ao artigo, 

publicado na Revista Brasileira de Odontologia.  

           À Direção (Prof. Luiz Antônio, Leonardo Veiga e Carlos 

Augusto), a todos os professores, colegas e funcionários da UNESA, 

que de alguma maneira contribuíram para a realização deste momento. 

           Ao meu sócio e “irmão”, Marco Aurélio e Família, pela sua 

lealdade e honestidade. Agradeço sua amizade e confiança. 

           Ao meu grande amigo, Luiz Fernando (Saci), pelo exemplo de 

força de vontade, dedicação e companhia agradável. 

           A todos os colegas do Mestrado, pelos momentos hilários e 

também estressantes no qual passamos juntos. Especialmente Ana 

Elizabeth, Marivaldo Diniz e Luciana Uemoto, pelas divertidas 

caronas, ajuda em todos os trabalhos e a companhia agradável no dia-

dia. 

           À Universidade Federal Fluminense, professores e funcionários, 

pelos serviços e instalações. 



           Ao Profº.Dr. Helio Sampaio Filho (UERJ), pela atenção e apoio 

na utilização do aparelho de Microscopia Eletrônica de Varredura. 

           Ao Técnico Alan, do Instituto de Biologia da Uerj, na etapa 

operacional e confecção das imagens no MEV.  

           Ao Instituto Nacional de Tecnologia (INT) e ao SENAI (CTS 

Solda) e seus funcionários, na realização dos testes de dureza e 

metalografia. 

           À S.S. White Artigos Dentários Ltda (Brasil) e Sandinox 

Biomateriais (Brasil), na doação das amostras das ligas metálicas, que 

serviram de corpos de prova para os testes de dureza e MEV. 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

Lista de ilustrações, tabelas e gráficos....................................................................  pag.  

Lista de abreviaturas, siglas e símbolos .................................................................  pag. 

Resumo ................................................................................................................... pag. 12 

Abstract ..................................................................................................................  pag. 13                                                                                                                         

1. Introdução.........................................................................................................  pag. 14 

2. Fundamentação teórica....................................................................................  pag. 17 

2.1 Retentores intrarradiculares..............................................................................  pag. 17 

2.2 Propriedades mecânicas....................................................................................  pag. 20 

2.3 Metais utilizados para retentores pré-fabricados..............................................  pag. 22 

3. Objetivos............................................................................................................  pag. 28 

3.1 Objetivo Geral...................................................................................................  pag. 28 

3.2 Objetivos Específicos........................................................................................  pag. 28 

4. Material e Métodos............................................................................................  pag. 29 

4.1 Material para teste.............................................................................................  pag. 29 

4.2 Equipamentos utilizados....................................................................................  pag. 30 

4.3 Preparação das amostras para metalografia.......................................................  pag. 31 

4.4 Teste de Dureza Vickers (HV)...........................................................................  pag. 33 

4.5 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) dos materiais testados, e 

Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS) e Micrografia da liga de titânio 

utilizada em um retentor comercializado........................................................  pag. 34 

5. Resultados .........................................................................................................   pag. 36 

6. Discussão.............................................................................................................  pag. 40 

7. Conclusões..........................................................................................................   pag. 49 

8. Referências Bibliográficas................................................................................   pág. 50 

9. Anexos................................................................................................................   pag. 55 



              LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS                

 

 

Figura 1. Microestrutura da liga Ti (fase alfa)                                                                                           25  

 

Figura 2. Microestrutura da liga Ti (fase beta)                                                                                          25 

 

Tabela 1. Composição do Titânio puro e da liga de Ti/Al/V                                                                     29                                                                       

 

Tabela 2. Composição do Aço Inox                                                                                                          30 

 

Figura 3. Fotografia do corpo de prova (vista superior)                                                                           32           

 

Figura 4. Fotografia do corpo de prova (vista lateral)                                                                              32 

 

Figura 5. Fotografia do Microcópio Óptico (MO) Zeiss                                                                          34 

 

Figura 6. Fotografia do Durômetro (Vickers)                                                                                           34 

 

Tabela 3. Valores do teste de dureza Vickers e resultado estatístico                                                        36 

 

Gráfico 1. Demonstração gráfica dos valores médios do teste de dureza                                                 37 

 

Figura 7. Imagem em MO da Liga Ti/6Al/4V                                                                                          37 

 

Figura 8. Imagem em MEV da Liga Ti/6Al/4V                                                                                       37 

 

Figura 9. Imagem em MO do Ti puro                                                                                                       37 

 

Figura 10. Imagem em MEV do Ti puro                                                                                                   37 

 

Figura 11. Imagem em MO do Aço Inox                                                                                                  38                                                                                                     

 

Figura 12. Imagem em MEV do Aço Inox                                                                                                38 

 

Gráfico 2. Espectroscopia Energia Dispersiva (EDS) liga Ti/Al/V (pino comercializado)                      38 

 

Figura 13. Micrografia Screw Post(pino comercializado)                                                                         39                                                                                                         

 

Tabela 4. Dados completos, obtidos em todas as amostras, no teste de dureza (em anexo)                      55 

 



LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - alfa 

 

ASTM – Sociedade Americana de Testes e Materiais 

 

 - beta 

 

ccc  – Cúbica de Corpo Centrado  

 

Co/Cr – Cobalto Cromo 

 

CP – Corpo de Prova 

 

D1 – Diagonal um 

 

D2 – Diagonal dois 

 

Dm – Média da Diagonal 

 

EDS – Espectroscopia de Energia Dispersiva 

 

GPa – Gigapascal (Unidade de medida) 

 

hc – Hexagonal Compacta 

 

HRC – Dureza Rockwell 

 

HV – Dureza Vickers 

 

Liga Ti/Al/V – Liga de Titânio, Alumínio e Vanádio 

 

MEV – Microscópio Eletrônico de Varredura 

 

MO – Microscópio Óptico 

 

mm – Milímetros  //   Kgf - kilogramaforça 

 

NMF – Núcleo Metálico Fundido 

 

Ni/Cr – Níquel Cromo 

 

NP – Núcleo Pré-fabricado 

 

NPR – Núcleo Pré-Fabricado Rosqueável 

 

rpm – Rotações por minuto 

 
Ti CP – Titânio Comercialmente Puro                                                                                                             

 

 

 



 12 

RESUMO 

         Diversos tipos de materiais metálicos vêm sendo pesquisados nos 

últimos anos, visando a confecção de pinos com o objetivo de serem 

utilizados como retentores intrarradiculares pré-fabricados. O presente 

estudo teve como finalidade avaliar a dureza Vickers e analisar imagens 

da microestrutura em MO (Microscopia Óptica) e MEV (Microscópio 

Eletrônico de Varredura), de três diferentes materiais metálicos (Titânio 

CP, Liga de Titânio/Alumínio/Vanádio e Liga de Aço Inoxidável), que 

podem ser utilizados para a confecção destes retentores. Foi também 

proposição desta pesquisa analisar, através de EDS (Espectroscopia de 

Energia Dispersiva) e Micrografia a qualidade da produção de um 

retentor comercializado em liga de Ti/Al/V. Os resultados obtidos no 

teste de dureza indicaram significativas diferenças entre os três materiais 

testados, apontando que o aço inox (414,30 HV) apresenta valor de 

dureza maior que a liga de Ti/Al/V (313,66 HV), que por sua vez também 

apresenta dureza significativamente superior ao Titânio CP (193,78 HV). 

As imagens em MO e MEV demonstraram que as superfícies das 

amostras de aço inoxidável, liga de titânio e titânio puro se encontravam 

homogêneas, sem incrustrações nem microtrincas. A análise em EDS do 

retentor comercializado confirmou a composição química Ti-6Al-4V. Além 

disso, a micrografia deste produto demonstrou uma boa usinagem, livre 

de arestas e com arranjo concêntrico. 

Palavras-chave:  Biomateriais; Teste de dureza; Pinos pré-fabricados. 
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ABSTRACT  

Some types of metallic materials see being searched in the last 

years, suitable for the manufacture of pre-fabricated posts and aiming to 

be used as intra root retainers. This study has intended to evaluate three 

different materials metals (C P Titanium, 

Titanium/Aluminum/Vanadium Alloy and Stainless Steel Alloy), in 

Vickers hardness test and analysis of micro structure images in OM 

(Optical Microscope) and SEM (Scanning Electron Microscope), that can 

be used for the preparation of intra root retainers. It was also proposed 

in this research analyzed by EDS (Energy Dispersive Spectroscopy) and 

Micrography the quality of production of a retainer marketed in Ti/Al/V 

alloy. The results showed significant differences among the three tested 

materials, indicating that the alloy steel (414,30 HV) presents higher 

hardness values of the Ti/Al/V alloy (313,66 HV), which in turn also has 

significantly higher hardness of pure titanium (193,78). The images in 

OM and SEM showed that the surfaces of samples of stainless steel, 

titanium alloy and pure titanium were homogeneous, without flaws and 

cracks. The EDS analysis in the retainer marketed confirmed the 

chemical composition Ti-6AL-4V. Furthermore, the Micrography of this 

product showed a good machining, free of edges and concentric 

arrangement. 

 

Key words:  Biomaterials; Hardness test; Pre-fabricated posts. 
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01. INTRODUÇÃO 

A restauração de dentes tratados endodonticamente tem sido um 

assunto de grande interesse dos profissionais da área odontológica. 

Entretanto, este fato consiste ainda em um capítulo polêmico da 

odontologia restauradora, e ao optar-se por um trabalho protético alguns 

fatores devem ser avaliados, como, por exemplo, a colocação ou não de 

um retentor intrarradicular. Nesse sentido, é sempre importante avaliar o 

efeito da composição deste retentor na transmissão de tensões à 

estrutura radicular remanescente, e também a sua resistência aos 

ataques químicos do meio oral (BERGMAN et al, 1989). 

Elementos dentários que perderam grande parte de sua coroa 

necessitam de retentores intrarradiculares, e durante décadas estes 

retentores eram construídos exclusivamente de ligas metálicas. 

Recentemente o uso de cerâmicas, resinas e fibras passou a ser indicado. 

Pode-se afirmar que, apesar de algum ganho na utilização de materiais 

não-metálicos para a confecção de núcleos intrarradiculares, o metal 

ainda representa uma alternativa altamente confiável, especialmente 

porque o desempenho clínico dos retentores metálicos tem se mostrado 

excelente (SOUZA Jr, 2001).  

As ligas áuricas, em função do seu alto custo, têm sido 

abandonadas para a construção de retentores, e o desenvolvimento de 

ligas alternativas possibilitou a criação de estruturas não-áuricas para a 
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construção de um núcleo metálico fundido (NMF), que é uma estrutura 

modelada e obtida através da técnica da cera perdida. As ligas 

alternativas mais utilizadas para este fim são as de cobre/alumínio, 

prata/estanho, prata/paládio, e principalmente as de níquel-cromo (Ni-

Cr) pela sua diversidade de uso (WATAHA, 2002). 

Vale lembrar que, além das ligas de metais básicos, vários estudos 

também relatam respostas alérgicas também a ligas de metais nobres 

contendo ouro (FREGERT, KOLLANDER, POULSEN, 1979; SHEPARD et 

al, 1983; TSURUTA et al, 2001; AHNLIDE et al, 2002; MOLLER, 2002). O 

titânio, neste aspecto, apresenta sucesso bem documentado a longo 

prazo, como um excelente biomaterial usado em implantes dentários. 

Assim sendo, o emprego do titânio na Odontologia vem aumentando 

consideravelmente devido principalmente a sua biocompatibilidade, alta 

resistência à corrosão, baixa densidade, alta resistência mecânica e alta 

ductibilidade (WANG, FENTON, 1996). O titânio, além dessas 

características, ainda é um metal que apresenta a metade da densidade 

de ligas como Co-Cr e Ni-Cr, permite o controle de porosidades, e ainda 

baixo custo e preço estável (COLLINGS, 1984; OKABE, HERØ, 1995). 

Ligas de titânio e de aço inoxidável têm sido utilizadas para a 

confecção de retentores intrarradiculares pré-fabricados, baseando-se em 

um bom desempenho clínico que estes materiais apresentam (WANG, 

FENTON, 1996).  Entretanto, alguns relatos de insucessos relacionados à 

fratura do remanescente dentário têm sido divulgados. Torna-se 
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importante, portanto, estabelecer limites de aceitação no acréscimo de 

elevação das propriedades mecânicas dos materiais utilizados na 

confecção de retentores intrarradiculares, e considerar a importância de 

um equilíbrio. Estas propriedades devem ser altas o suficiente no sentido 

de permitir que as forças mastigatórias sejam absorvidas pelo retentor 

sem que ocorra fratura ou deformação, porém não excessivamente altas 

de modo a provocarem tensões elevadas na raiz ou dificultarem o preparo 

e o acabamento da prótese, a fim de ajustá-la à condição clínica. 
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02. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1) Retentores intrarradiculares 

Durante muitos anos, a restauração de dentes tratados 

endodonticamente com grande perda coronária tinha como única 

alternativa a confecção de retentores metálicos fundidos 

(ALBUQUERQUE, 1999). Alguns pesquisadores consideram que o NMF 

(Núcleo Metálico Fundido) é mais vantajoso que os demais retentores, 

pois permite melhor adaptação ao canal radicular com uma espessura de 

cimento mais uniforme (EL KHODERY et al, 1990). No entanto, ocorrem 

desvantagens neste sistema, tais como: maior número de sessões 

clínicas; envolvimento de procedimentos laboratoriais; remoção de maior 

quantidade de estrutura dental sadia; e estética insatisfatória devido às 

alterações cromáticas na margem cervical da raiz e gengiva, em virtude 

da corrosão de ligas metálicas não-nobres (DURET et al, 1990).  

Os retentores pré-fabricados não-metálicos estão sendo 

amplamente utilizados pelos profissionais devido a diversas vantagens, 

porém apresentam uma grande restrição para os casos em que haja uma 

perda coronária extensa (DURET et al, 1990), pois a técnica de 

cimentação adesiva intracanal é repleta de incertezas, carece de estudos 

específicos, e em remanescentes sem significativa estrutura coronária ou 

com pouco espaço para ancoragem do pino é comum observar-se o 

deslocamento do retentor ou a sua fratura (PEREIRA et al, 2005).  
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Exige-se cautela ao se indicar um retentor intrarradicular não-

metálico, e tal observação destacou a necessidade de novos estudos e o 

desenvolvimento de novos sistemas de retentores metálicos pré-

fabricados, com configuração específica para dentes sem remanescente 

coronário e mais eficientes no que se refere à retenção (DEAN et al, 1998;  

BOGERT, BOSTON, 2000; FREEDMAN, 2001). 

Os retentores pré-fabricados metálicos podem ser classificados de 

acordo com sua textura superficial em lisos, serrilhados ou rosqueáveis. 

Os lisos e serrilhados apresentam a sua retenção relacionada com sua 

extensão no interior do conduto e com um rigoroso procedimento de 

cimentação. Já os rosqueáveis não dependem tanto do comprimento de 

ancoragem nem de tanto rigor na técnica de cimentação, e são 

extremamente seguros quanto a retenção. Estes sistemas são a única 

alternativa, portanto, em situações clínicas onde o canal apresenta-se 

com pouca extensão para ancoragem (FRAGA, LUCA-FRAGA, 2001).  

O uso do NPR (Núcleo Pré-Fabricado Rosqueável) é uma solução 

que poupa tempo e recursos, bem como é a mais simples de ser 

executada (NERGIZ et al, 2002). Quando comparados aos retentores 

fundidos no que diz respeito à retentividade e à distribuição do estresse, 

os NPRs possuem melhor desempenho (VASCONCELLOS et al, 2006). 

Em uma comparação com o NMF pode-se considerar que em uma 

situação de impacto, a utilização de sistemas pré-fabricados também é 

vantajosa, pois como o coto é construído em resina composta a 
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ocorrência de fratura da raiz é mais difícil de acontecer, visto que na 

maioria dos casos, a tendência é a ruptura da resina e a preservação da 

raiz (FRAGA et al, 1998). Com relação a estética, o fato de parte da 

porção coronária do NPR ser construída em resina composta representa 

um benefício, comparativamente com o NMF. 

A geração de tensões no interior da raiz também é proporcional à 

diferença entre o módulo de elasticidade da estrutura dentinária, que é 

aproximadamente 18 GPA (ELIAS, LOPES, 2007), e do material usado na 

construção do retentor. Sendo assim, há a necessidade do 

desenvolvimento de pesquisas que tragam subsídios para o surgimento 

de metais alternativos para a construção de NPRs. As características 

necessárias do metal utilizado para este fim devem ser as seguintes: 

resistência à oxidação; resistência à fadiga; facilidade no processo de 

usinagem durante a fabricação; facilidade de corte e desgaste durante os 

procedimentos clínicos; custo acessível; resistência à fratura; e módulo 

de elasticidade o mais próximo possível ao da dentina (WATAHA, 2000). 

KANH et al (1996), compararam in vitro a resistência de 3 sistemas 

de pinos pré-fabricados rosqueáveis (Flexi-Post, Vlock Active Post e 

Cytco Post), quando submetidos a forças de cisalhamento. Os núcleos 

foram confeccionados em amálgama de prata e após a confecção e 

cimentação de coroas metálicas nos respectivos dentes, as amostras 

foram termocicladas e posteriormente submetidas ao ensaio de 

cisalhamento em uma máquina de testes Instron. Após a obtenção dos 
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resultados, os autores concluíram que nenhum dos três sistemas 

rosqueados contribuiu para fratura radicular. Os autores afirmaram ser 

segura a utilização destes sistemas em dentes tratados 

endodônticamente. 

          Os NPRs, de uma forma geral, são confeccionados em aço 

inoxidável ou ligas de titânio, materiais que apresentam valores de 

módulo de elasticidade bem maiores que o da dentina, não 

proporcionando um reforço da estrutura dental remanescente. 

Entretanto, VASCONCELLOS em 1999, em contradição com a maioria, 

têm afirmado que quanto maior o módulo de elasticidade do pino, 

menores seriam as tensões na dentina adjacente ao mesmo. Sabe-se que 

tal afirmação é questionável, mas serve para despertar mais polêmica 

sobre o assunto. 

 

2.2) Propriedades Mecânicas 

É cabível algum detalhamento relacionado à compreensão de 

algumas propriedades, tais como: a) Tensão: É a força, por unidade de 

área, que age na superfície externa do material. É a divisão entre a força 

exercida e a área na qual atua; b) Deformação: É consequência da tensão 

com a variação de uma dimensão qualquer. Pode ser: 1) Elástica-

reversível, que é proporcional a tensão aplicada e desaparece ou é 

recuperada quando esta é removida; 2) Plástica, sendo a deformação que 
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não é recuperada quando se remove uma força externa aplicada, ou seja, 

é quando o material se deforma e permanece deformado, não voltando ao 

normal; c) Módulo de Elasticidade (Young): É o coeficiente entre a tensão 

aplicada e a deformação elástica resultante. Corresponde a rigidez do 

material; d) Ductilidade: É a deformação plástica total, sob uma tensão 

de tração, até o ponto de ruptura. É a propriedade dos metais para 

formar fios de diversos diâmetros. Os metais se caracterizam por sua 

elevada ductibilidade, pelo fato dos átomos se disporem de maneira tal 

na sua estrutura que possibilitam o deslizamento de uns sobre os outros, 

permitindo o estiramento sem rompimento. O oposto de dúctil é frágil. A 

ductilidade de uma determinada liga metálica pode variar em função de 

sua microestrutura. A microestrutura varia em função do tipo de 

tratamento térmico e do tipo de processo de fabricação. Ligas 

quimicamente idênticas, portanto, podem apresentar comportamentos 

variando entre totalmente frágil e totalmente dúctil. Este fato é de 

extrema importância para a indústria, que pode trabalhar com um 

material em sua condição dúctil e, após isto, tratá-lo termicamente para 

que atinja as propriedades finais (VERNON, 1992); e) Dureza: É a 

resistência da superfície do material à deformação por indentação, corte 

ou arranhões. Está correlacionada com todas as outras citadas 

anteriormente (VAN VLAC, 1970; VERNON, 1992; ANUSAVICE, 2005). 

Uma regra geral é que os procedimentos de constituição ou de processo 

mecânico de endurecimento resultam em aumento na resistência/dureza, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Metal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fio
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Liga_met%C3%A1lica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Calor
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mas invariavelmente também corresponde a uma perda de ductilidade 

(MISH, 2000). Por exemplo, quanto maior a dureza, maior a resistência à 

tração, menor a tenacidade e plasticidade, determinando maior 

fragilidade (ELIAS, LOPES, 2007).  

 

2.3) Metais utilizados para retentores pré-fabricados 

        O titânio, um dos elementos da Tabela Periódica, descrito pelo 

reverendo inglês William Gregor no ano de 1791, possui número atômico 

22, peso atômico 47,9 apresentando uma densidade de 4,51g/cm3 (60% 

menor que o ferro), ponto de fusão da ordem de 1668C e com uma 

estrutura cristalina hexagonal compacta (abaixo de 882,5C) e cúbica do 

corpo centrado (acima de 882,5C). Alguns anos depois, em 1795, o 

químico alemão Martin Klaproth encontrou esse elemento no minério 

rutílio (TiO2), até então desconhecido, e a partir disto é que denominou-o 

titânio. Por ser um metal muito reativo, o titânio era de difícil obtenção, 

na forma pura, a partir do minério rutílio. Foi então que Wilhelm Kroll, 

em 1930, desenvolveu o processo de refino, sendo por isso considerado o 

pai da indústria do titânio. 

A evolução do titânio é evidente desde sua introdução, em 1947, 

nas áreas de ortopedia, implantes dentários e cirurgias buco-maxilo-

faciais. O interesse nesse metal hoje em dia, se deve em muito às suas 

excelentes propriedades e abundância. Este elemento é o quarto metal 
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mais prevalente na terra, só perdendo para o alumínio, ferro e magnésio, 

e sua concentração na crosta terrestre gira em torno de 0,6% 

(COLLINGS, 1984).  

O titânio conhecido como comercialmente puro (Ti CP) apresenta 

teores de pureza que estão entre 98 a 99,5%, sendo definido pela Norma 

ASTM (American Society for Testing and Materials) = F67. Suas 

propriedades físicas podem variar de acordo com a quantidade de 

impurezas, de elementos residuais ao processo de purificação, tais como: 

Oxigênio (O), Ferro (Fe), Nitrogênio (N), Carbono (C) e Hidrogênio (H) 

(PÄßLER, MANN, 1991). As impurezas é que determinam a classificação 

dos quatro tipos de titânio denominados comercialmente puros (WANG, 

FENTON, 1996). 

Apesar da pequena quantidade de O, Fe, N, C e H presentes no 

“titânio puro”, consideráveis mudanças em algumas propriedades 

mecânicas ocorrerão, principalmente devido ao O e ao Fe. Isto porque, 

estes elementos passam a ocupar áreas dentro do arranjo cristalino 

(interstício) e causam desalojamento parcial dos átomos de titânio, o que 

acarreta num “travamento”, diminuindo o eventual deslizamento dos 

átomos quando sujeitos a forças externas, aumentando desta forma a 

resistência a possíveis deformações plásticas. O titânio puro apresenta-

se na fase alfa abaixo de 882oC, e acima dessa temperatura a estrutura 

cristalina modifica-se para cúbica de corpo centrado (), mas quando 

resfriado o titânio retorna a sua estrutura original (DONACHIE, 1988).      
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As ligas de titânio comerciais para biomateriais podem ser 

classificadas, em termos da microestrutura, como: alfa (),  +  e beta 

(). A liga de titânio mais comumente encontrada e usada na área de 

saúde é a Ti-6AL-4V (6% de alumínio e 4% de vanádio) = F136, devido à 

apresentarem uma melhor relação entre resistência e peso, elevada 

biocompatibilidade e alta resistência à corrosão (CRAIG, POWERS, 2002). 

Esta condição se deve a formação de duas fases,  e , à temperatura 

ambiente, ao contrário do que ocorre com o titânio comercialmente puro. 

O titânio e suas ligas têm seus arranjos cristalinos nas formas: 

hexagonal compacta, também chamada de fase alfa () e cúbica de corpo 

centrado ou fase beta (), além da mistura das duas grades  e  

(COLLINGS, 1984). Assim, esta melhoria das propriedades se deve ao 

fato do alumínio (Al) ser um estabilizador da fase alfa e o vanádio (V) um 

estabilizador da fase beta, fazendo com que a liga apresente, na 

temperatura ambiente, ambas as fases (PARR, GARDNER, TOTH, 1985). 
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FIGURA 1: FASE ALFA () : Microestrutura lamelar 

 

Fonte : http://www.ujp.cz 

FIGURA 2: FASE BETA () : Microestrutura bimodal dispersa 

 

Fonte : http: //www.ujp.cz 
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As adições de elementos de liga alteram os campos de estabilidade 

das fases e as temperaturas de transformação. Apesar da concentração 

relativamente pequena de Al e V na liga Ti-6Al-4V, esta apresenta uma 

mudança drástica na resistência à fratura, limite de escoamento, dureza, 

microestrutura, padrão de fratura e alongamento. Entretanto, o módulo 

de elasticidade apresenta-se quase inalterado em relação ao titânio 

comercialmente puro (NIINOMI, 1998). Todas essas características fazem 

da Ti-6Al-4V, a liga  +  ser a mais estudada no momento, sendo 

também a mais indicada para a fabricação de dispositivos protéticos 

onde é necessária alta resistência, em substituição ao titânio 

comercialmente puro (OKABE, HERØ, 1995). 

Inúmeros estudos demonstram o excelente desempenho mecânico 

desta liga quando comparada ao titânio puro e a ligas experimentais 

(KOIKE et al, 2005; LIN, JU, CHERN LIN, 2005; ROCHA et al, 2005). Em 

relação ao titânio puro, a liga Ti-6Al-4V apresenta quase o dobro de 

resistência à tração (KIKUCHI et al, 2003; AOKI et al, 2004). 

O aço inoxidável (F138) foi descoberto em1912 por Harry Brearley,  

em Sheffield (Inglaterra). Inicialmente investigando, a pedido dos 

fabricantes de armas, uma liga metálica que apresentasse uma 

resistência maior ao desgaste que ocorria no interior dos canos das 

armas de fogo como resultado do calor liberado pelos gases. Ele não 

obteve uma liga metálica que resistia ao desgaste, e sim uma liga 

metálica resistente a corrosão. A aplicação imediata foi destinada à 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Harry_Brearley&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sheffield
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Liga_met%C3%A1lica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arma_de_fogo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Liga_met%C3%A1lica
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fabricação de talheres, que até então eram fabricados a partir de aço 

carbono e se corroíam com facilidade devido aos ácidos presentes nos 

alimentos (CALLISTER Jr, 2002). 

Os três tipos de aço inoxidável são classificados com base nas 

estruturas cristalinas formadas pelos átomos de ferro. Os aços 

inoxidáveis ferríticos têm boa resistência à corrosão e baixo custo. São 

indicados quando não é necessária alta resistência mecânica. Tem 

grande número de aplicações industriais, porém é pouco utilizado na 

odontologia. Os aços inoxidáveis martensíticos possuem alta resistência 

mecânica e alta dureza, sendo usados em instrumentos cirúrgicos e de 

corte. Os aços inoxidáveis austeníticos são as ligas mais resistentes em 

corrosão, sendo usado como fios ortodônticos, instrumentos 

endodônticos e próteses unitárias na odontopediatria. Este aço é 

preferível pela combinação das propriedades, como por exemplo, grande 

ductilidade e capacidade de ser deformado a frio sem fratura 

(ANUSAVICE, 2005). 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Talher
http://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7o_carbono
http://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7o_carbono
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alimento
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03. OBJETIVOS 

3.1) Objetivo Geral 

Avaliar diferentes tipos de materiais metálicos indicados para a 

fabricação de pinos pré-fabricados rosqueáveis. 

 

3.2) Objetivos Específicos 

Avaliar 03 (três) tipos de materiais metálicos (Titânio CP, Liga de 

Titânio/Alumínio/Vanádio e Liga de Aço Inox), em teste de dureza 

Vickers.  

Analisar a estrutura dos materiais testados através de imagens em 

Microscopia Óptica e Microscopia Eletrônica de Varredura. 

Confirmar, por meio de Espectroscopia de Energia Dispersiva e 

Micrografia, se um retentor intrarradicular comercializado, como 

constituído de liga de titânio, vanádio e alumínio, contêm realmente 

estes componentes, e apresenta usinagem satisfatória na sua produção.  
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04. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1) Material para teste 

- Cilindro em forma de vareta de Titânio CP (F67), produzido pela Realum 

(Indústria e Comércio de metais puros e ligas ltda.) - usinado, com 

comprimento 33 cm e diâmetro 4,5 mm; 

- Cilindro em forma de vareta da liga de Titânio/Alumínio/Vanádio 

(F136), produzido pela Realum (Indústria e Comércio de metais puros e 

ligas ltda.) - usinado, com comprimento 43,6 e diâmetro 3 mm; 

- Cilindro em forma de vareta de Aço Inox, produzido pela Sandinox 

Biomateriais (Brasil) - usinado, com comprimento 55,7 cm e diâmetro 

2mm. 

- Retentor intrarradicular rosqueável (Screw Post, SSWhite Artigos 

Dentários, Brasil). 

Tabela 1: Composição Química do Titânio CP e Liga de Titânio (ASTM) 

 

 

 LIMITES MÁXIMOS DE IMPUREZA (% PESO) 

Material N Fe O C H Al V 

Ti CP 0,03 0,20 0,18 0,08 0,015 _____ _____ 

Ti-6Al-4V 0,05 0,25 0,13 0,08 0,012 6,15 4,08 
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Tabela 2: Composição Química do Aço Inox (ASTM) 

 

Elementos                                         Composição % 

Carbono                                                       0.030 máx 

Manganês                                                         2.00 máx 

Fósforo                                                       0.025 máx 

Enxofre                                                       0.010 máx 

Silício                                                         0.75 máx 

Cromo                                               17.00 até 19.00 

Níquel                                               13.00 até 15.00 

Molibdênio                                                   2.25 até 3.00 

Nitrogênio                                                         0.10 máx 

Cobre                                                         0.50 máx 

Ferro                                                         Equilíbrio 

 

4.2) Equipamentos Utilizados  

- Serra elétrica com rotação de 3400 rpm, na qual foi posicionado um 

disco abrasivo à base de alumina, com dureza HRC de 35 a 50 e óleo 

solúvel como fluido refrigerante; 

- Esmeril elétrico de 3550 rpm; 

- Máquina de embutimento;  

- Pó de baquelite; 

- Lixadeira elétrica a úmido, na qual foram utilizadas as lixas de 220, 

500, 800, 1200; 

- Pano para polimento; 
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- Pasta de Al2O3 1μm (Polimento Grosso); 

- Pasta de Al2O3 0,3μm (Polimento Fino); 

- Reagente químico Picral (20 ml ácido Pícrico + 100 ml ácido clorídrico) e 

Kroll (10 ml ácido Fluorídrico + 5 ml ácido Nítrico + 85 ml água 

destilada); 

- Microscópio óptico ZEISS (Universal); 

- Durômetro (calibrado) INSTRON WOLPERT 930; 

- MEV ZEISS LEO 1450 VP; 

- Metalizadora Cressington_Sputter Coater 108. 

- MEV Zeiss DSM 940 dotado de um detector EDX Link (EDS). 

4.3) Preparação dos Corpos de Prova(CP) para a metalografia 

         Os corpos de prova foram cortados de forma transversal com 

auxílio de uma serra elétrica. O corte foi feito de forma lenta e 

progressiva, promovendo um adequado arrefecimento do CP, 

minimizando a possibilidade de falsos resultados durante a observação 

deste. Em seguida foram esmerilhadas para melhor acabamento (retirada 

das pontas). Após isso, os CP foram embutidas a quente, em resina 

baquelite (Buehler, EUA), o que representa a fase de montagem. Esta 

etapa consistiu na consolidação de um conjunto formado pelo CP e por 

um suporte que permitisse sua manipulação sem dificuldade. O conjunto 

apresentou uma rigidez suficiente para resistir aos esforços de 
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manipulação durante o polimento, não ocorrendo movimentos relativos 

entre o CP e o suporte. Posteriormente os CP foram trabalhadas com 

lixas 220, 500, 800 e 1200. Em seguida foi feito o polimento grosso e 

posteriormente fino com feltro (Struers, RØdovre, Dinamarca), em que se 

procurou remover as irregularidades da superfície e, com elas, a zona 

afetada durante o corte, obtendo uma superfície plana, pois a presença 

de rugosidades superficiais conduziriam à dispersão da luz em múltiplas 

direções. O ataque químico para a micrografia teve a finalidade de 

melhorar o contraste, expondo os grãos metálicos, facilitando com isso a 

leitura e visualização. Este ataque foi feito com reagente Picral no CP de 

aço e reagente Kroll nos CP de titânio. 

 

 

 

                   

    Corpo Prova (vista de cima)                                Corpo Prova (vista lateral)    

 

 

FIGURA  4 FIGURA 3 
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4.4) Teste de Dureza Vickers (HV) 

           O método para ensaio de dureza Vickers relaciona carga aplicada 

com a área superficial da impressão. O penetrador padronizado é uma 

pirâmide de diamante de base quadrada e com ângulo de 136º entre 

faces opostas. Este ensaio é aplicável a todos os materiais metálicos, 

fornecendo dados quantitativos das características de resistência à 

deformação (GARCIA, SPIM, SANTOS, 2000). 

Os testes foram feitos de acordo com a norma da NBR NM 188-1 

(1999). O ensaio foi realizado no Durômetro (INSTRON WOLPERT 930), 

com carga de 1 Kgf, sendo determinados 5(cinco) pontos em cada CP. 

Com as medidas calculou-se a dureza HV. O procedimento baseou-se no 

seguinte protocolo: Focalizou-se (Microscópio óptico ZEISS - Universal) a 

imagem com aumento de 500 vezes; Direcionou-se o penetrador para o 

CP e aplicou-se a carga de 1 Kgf por 10 segundos; Retirou-se o 

penetrador, focalizou-se a impressão e fez-se a leitura da diagonal no 

aparelho, observando-se que a diagonal tem um fator de correção 0,2. 
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Microscópio Óptico ZEISS                                 Durômetro (Vickers) 

 

4.5) Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) dos materiais 

testados, e Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS) e 

Micrografia da liga de titânio utilizada em um retentor 

comercializado  

Foi utilizado o microscópio eletrônico de varredura por ser um 

equipamento versátil, que fornece informação estrutural, morfológica e 

de microestrutura, analisando quimicamente a amostra de uma liga de 

titânio através do EDS, sem necessitar de uma preparação sofisticada. 

Os filmes foram caracterizados usando um MEV, modelo LEO 1450 VP, 

da Zeiss, no modo de elétrons secundários (SE), após o depósito de uma 

camada de ouro (Metalizadora Cressington_Sputter Coater 108) de forma 

a garantir uma melhor imagem. 

FIGURA 5 FIGURA 6 
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A Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) foi realizada nos CP 

dos três materiais testados, e a Espectroscopia de Energia Dispersiva 

(EDS) e a micrografia foram realizadas na superfície de um produto 

comercializado como retentor intrarradicular, confeccionado em liga de 

titânio, vanádio e alumínio, objetivando a análise química, visto que, o 

acréscimo destes tem a finalidade de promover um melhor desempenho 

nas propriedades do material comercializado para uso odontológico. O 

aço inoxidável, que é também utilizado em retentores comercializados, 

não pode ter a sua composição química verificada por EDS, por ser uma 

microssonda pontual e uma mistura de muitas estruturas. O titânio 

puro ainda não é utilizado na produção de retentores comercializados, 

além disto não recebe acréscimos na sua produção industrial, e por estes 

motivos foi considerado desnecessário o EDS para a análise de sua 

microestrutura. 
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05. RESULTADOS 

  Os dados obtidos nos ensaios de dureza estão expostos na tabela 3 

e ilustrados no gráfico 1. Os resultados destes testes mecânicos foram 

analisados estatisticamente por meio de Análise de Variância (p<0,05), a 

um critério de classificação, complementado pelo teste de Comparações 

Múltiplas de Tukey, ao nível de significância de 5%. A demonstração, em 

microscopia óptica e eletrônica, das microestruturas dos materiais 

testados estão nas figuras de 7 a 12. A análise em EDS e a micrografia 

da liga de Ti/6Al/4V do pino comercializado está demonstrada no gráfico 

2 e na figura 13, respectivamente.  

 

 

Tabela 3: Análise de Variância dos valores obtidos em teste de dureza Vickers 

 

                                     Teste de Dureza Vickers 

GRUPO               Média       Desvio Padrão           Variância 

Titânio 193,78 
a 

4,2 17,64 

Liga Ti/6Al/4V 313,66 
b 

10,2 104,04 

Aço Inoxidável 414,3 
c 

15,1 228,01 

Letras diferentes indicam diferença estatisticamente significante (ANOVA) 
n = 5 
p<0,05 
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Gráfico 1:  Demonstração gráfica dos valores médios (em kgf) em teste de 

dureza Vickers 
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Fig. 7 : Ti-Al-V :  

500X (MO) 

  

 

 

 

 

Kroll; 500X 

 

 

 

 

Fig. 9 : Ti Puro : 

500X(MO) 

 

     Fig. 8 : Ti-Al-V  

 1500X (MEV) 

  

 

 

 

 

Kroll; 500X 

 

 

 

 

Fig. 10 : Ti Puro 

1500X (MEV)   
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Observa-se nas imagens acima microestruturas homogêneas com 

grãos refinados, sem segregação nos contornos nem presença de 

microtrincas que facilitariam uma possível fratura do material durante o 

uso como peça protética. 

 

Gráfico 2: Espectroscopia de Energia Dispersiva da Liga de Ti/6Al/4V  

  

            O espectro de EDS, demonstrado no gráfico acima, demonstra 

Fig. 11 : Aço Inox : 

500X(MO) 

 

Fig. 12 : Aço Inox  

1500X (MEV) 
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que a liga é composta apenas de Ti, Al e V. A porcentagem de Ti é a 

maior, como pode ser visto pela altura relativa dos picos, sendo as 

quantidades de Al e V praticamente idênticas. Cada pico, localizado em 

uma voltagem, está diretamente relacionado a um elemento químico, 

sendo que o programa é padronizado, permitindo a sua identificação 

automaticamente. A pequena quantidade de Carbono(C) encontrada, foi 

provavelmente resultante de impureza, sendo dispensável a sua 

relevância.  

 

          Figura 13: Micrografia do material utilizado no produto comercial 

Screw Post (SSW Artigos Dentários Ltda, Brasil) em Ti/6Al/4V. Há 

demonstração de boa usinagem, sem arestas e com microestruturas 

concêntricas.     
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06. DISCUSSÃO 

Os Núcleos Pré-fabricados (NPs) são comercializados em estojos 

que contem brocas específicas e os próprios retentores em tamanhos 

padronizados. Os mais eficientes quanto a retenção são os Núcleos Pré-

fabricados Rosqueáveis (NPRs), que normalmente são construídos em 

liga titânio/vanádio/alumínio ou aço inoxidável, que diferentemente das 

ligas não-áuricas utilizadas na confecção de NMFs, são altamente 

resistentes à corrosão (KUPHASUK et al, 2001). Baseando-se neste fato 

torna-se importante discutir as propriedades mecânicas destes materiais 

e relacioná-las com as condições clínicas.  

Uma grande quantidade de instrumentos odontológicos é 

confeccionada a base de aço inoxidável. A liga é comumente chamada de 

aço inoxidável quando 12 a 30% de cromo são adicionados ao aço, 

porém, outros elementos também podem estar presentes (CALLISTER Jr, 

2002). 

Os aços inoxidáveis estão divididos em três classes com base na 

fase constituinte predominante na sua microestrutura: austenítica, 

martensítica e ferrítica. Devido às suas propriedades mecânicas, 

associado a sua alta resistência à corrosão, os aços inoxidáveis são 

muito versáteis nas suas aplicabilidades (O’BRIEN, 1997). Geralmente o 

aço inoxidável austenítico é preferível ao ferrítico devido às suas 

características de maior resistência, ductilidade, maior módulo de 
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elasticidade (LOPES et al, 1997). 

O uso do titânio em aparelhos protéticos, obtidos por meio de 

fundições, tem se mostrado problemático, devido a algumas 

características: alto ponto de fusão (1670  50C), baixa densidade que 

dificulta a injeção no molde, alta reatividade com gases do ambiente 

como oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e carbono (OKABE, HERØ, 1995). 

Por isso são necessárias técnicas complexas e equipamentos especiais 

para fundição, que aumentam o custo do processo (BAUER et al, 2002), 

porém isto tem sido contornado, e o principal problema reside no fato do 

titânio ser extremamente reativo com quase todos os elementos, 

particularmente com o oxigênio e o nitrogênio, que podem ser dissolvidos 

na matriz intersticial, levando a alterações na grade cristalina, o que 

acarreta aumento na dureza e resistência à tração, bem como redução do 

alongamento (MENAND, HUGUET, NÉRAC-PARTAIX, 1996). Este fato 

pode acarretar em problemas na sua aplicabilidade clínica, pois a 

elevação destas propriedades mecânicas pode ser prejudicial a uma raiz 

nucleada, além de dificultar procedimentos de ajuste da peça protética. 

À temperatura ambiente, o titânio comercialmente puro (Ti CP) 

apresenta uma estrutura cristalina hexagonal compacta (hc), neste caso 

chamada de “fase alfa”. Esta estrutura é alterada para uma estrutura 

cristalina cúbica de corpo centrado (ccc), conhecida como “fase beta”, sob 

alta temperatura (acima de 883C), porém o Ti CP retorna a estrutura 

hexagonal compacta à temperatura ambiente. Ao se criar uma liga a 
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partir do Ti CP alteram-se as propriedades mecânicas, e a diminuição do 

alongamento do Ti-6Al-4V (liga de titânio), se explica pela inclusão do 

alumínio, um estabilizador da fase alfa. Incluindo-se o vanádio, um 

estabilizador da fase beta, a liga passa a apresentar, na temperatura 

ambiente as fases alfa e beta, o que também provoca alterações. A fase 

Ti-beta por apresentar uma estrutura do tipo cúbica de corpo centrado 

(ccc), possui um maior número de sistemas de escorregamento, 

caracterizando uma melhor tenacidade à fratura. Estes elementos, 

considerados refinadores do grão, podem também contribuir com o 

aumento da resistência da liga Ti-6Al-4V, fundamentalmente do limite 

intergranular, sabidamente região de maior resistência à deformação 

(DONACHIE Jr, 1988). Estas alterações, quando ultrapassam limites, 

podem passar a representar problemas dentro da aplicabilidade clínica, 

pois representam acréscimo da diferença entre o módulo de elasticidade 

da estrutura dentária e do retentor, o que pode provocar tensão ou 

possibilidade de ruptura do agente cimentante. Além disto, a adaptação 

da peça protética a raiz exige cortes e desgastes que tornam-se 

dificultados quando a dureza é excessiva. Outras ligas do tipo beta 

(Molibdênio e Nióbio) estão sendo testadas com o objetivo de alcançar um 

módulo de elasticidade similar ao do osso (DRUMOND, BAPNA, 2003).                              

O uso do titânio e suas ligas como biomaterial tem aumentado 

devido ao baixo módulo de elasticidade, maior bicompatibilidade e 

melhor resistência à corrosão comparado aos materiais convencionais, 
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aços inoxidáveis e ligas de cobalto. A liga Ti-6Al-4V tem sido a principal 

liga de titânio utilizada com este propósito, entretanto, outras ligas foram 

desenvolvidas, devido ao problema de alguma provável toxicidade dos 

elementos Al e V, além do valor do módulo de elasticidade (110 a 114 

GPA), ainda alto quando comparado ao osso (17 a 35 GPA) e a dentina 

(14,7 GPA) (ZAVAGLIA, 1993; GEETHA et al, 2001). 

Com relação às propriedades mecânicas, algumas são de extrema 

importância quando da indicação destas ligas, como por exemplo: 

resistência a fratura, a fadiga, e a deformação. Outra propriedade 

mecânica importante é a resistência flexural, que é a capacidade de um 

determinado material suportar uma força até um determinado limite, 

sofrendo certa flexão. Essa resistência flexural passa por um limite 

elástico, no qual está sendo flexionado e absorvendo as tensões até 

chegar a uma resistência máxima. A partir desse momento ocorre o 

rompimento (FREILICH et al, 2000). 

Estas propriedades são desejáveis, entretanto não se pode deixar 

de ressaltar a necessidade de que a rigidez (Módulo de Elasticidade) e a 

resistência ao corte e ao desgaste do retentor intrarradicular não sejam 

excessivamente altos, ultrapassando limites que comprometam a 

eficiência clínica. 

O alto módulo de elasticidade dos pinos metálicos causa um 

aumento do estresse na estrutura radicular resultando em maiores 
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chances de fraturas. O sistema ideal seria aquele que tivesse o pino com 

módulo de elasticidade igual ou próximo da dentina (DRUMOND et al, 

2003; MACCARI et al, 2003). 

O módulo de elasticidade dos materiais restauradores é, sem 

dúvida, uma das principais propriedades mecânicas que estes possuem, 

pois interfere diretamente no prognóstico do dente restaurado (DURET et 

al, 1990). Foram determinados o módulo de elasticidade de pinos 

fundidos e pinos pré-fabricados metálicos, encontrando valores que se 

aproximaram a 193 GPA (aço inoxidável), 117 GPA (Liga Ti/6Al/4V) e 97 

GPA  (Ti). Muito superiores aos da dentina, em 18,6 GPA (KO et al, 1992; 

MISH, 2000). 

FERNANDES, DESSAI, 2001, encontraram uma correlação 

indiscutível entre o material do pino intra-radicular e fratura da raiz. 

Consideram as opiniões de DURET et al, 1990, que o ideal seria que o 

material do pino intrarradicular apresentasse o mesmo módulo de 

elasticidade da dentina radicular para que a tensão das forças que 

interagem ao longo do pino e da raiz fosse distribuída de forma 

homogênea. Um material que apresente um módulo de elasticidade mais 

próximo da dentina, com mais resiliência e menor rigidez seria, em tese, 

uma alternativa mais interessante para a fabricação de NPRs. 

Mecanicamente, o Ti puro é muito mais flexível (resiliente) do que a liga 

de Ti. Esta característica tem sido um aspecto favorável, no que diz 

respeito à absorção de forças (MISH, 2000). 
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A liga Ti-6Al-4V e o aço inoxidável são os mais utilizados na 

confecção dos NPRs, e ambos apresentam rigidez superior a da dentina. 

A composição dos três metais para a obtenção da liga Ti-6Al-4V é devida 

à necessidade de favorecer a resistência a fratura, considerando que este 

material é o utilizado nas peças para implante dentário, situação em que 

os esforços para a função são de alta magnitude, provavelmente muito 

maior do que a necessária para um retentor intrarradicular.  

O teste de dureza é bem simples de ser realizado e possibilita uma 

série de conclusões porque está correlacionado com o módulo de 

elasticidade (ELIAS, LOPES, 2007) e com outras condições clínicas 

relevantes, tais como a possibilidade de maior ou menor facilidade de 

corte e desgaste da peça protética para adaptá-la às dimensões 

necessárias. 

As propriedades de um metal dependem da sua estrutura 

intrínseca e da organização de suas fases. A análise desta estrutura pode 

esclarecer com mais subsídios alguma propriedade que se relacione com 

o desempenho de um material utilizado dentro da condição clínica. 

Coube, portanto, dentro deste estudo a análise das estruturas metálicas 

em microscopia. A observação em microscopia óptica evidenciou 

microestruturas fortemente homogêneas, confirmando a boa qualidade 

das ligas trabalhadas, enquanto a microscopia eletrônica de varredura 

reforçou a homogeneidade, mesmo a grandes aumentos de observação, 

com grãos refinados, sem segregação nos contornos nem presença de 
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microtrincas que facilitariam a quebra do material durante a usinagem 

das amostras ou durante o seu uso por propagação de trincas. 

Vale lembrar, que os materiais comerciais apresentam também 

com relativa frequência mais de duas fases. Nestes casos, podem ocorrer 

combinações entre os diversos protótipos e as diversas fases. Por 

exemplo, uma microestrutura lamelar dentro de uma outra fase, 

podendo ocorrer uma dispersão de partículas de uma terceira fase. Não é 

raro que materiais comerciais apresentem microestruturas orientadas e 

não totalmente homogêneas. Geralmente, isto está relacionado com o 

processamento dos materiais e é praticamente inevitável, o que torna a 

qualificação da microestrutura ainda mais difícil (PADILHA, 2000). 

Não existem limites diferenciais que estabeleçam o quanto uma 

peça intrarradicular deve receber acréscimo nas suas propriedades 

mecânicas, a ponto de resistir aos esforços, mas ao mesmo tempo não 

seja rígida ao ponto de causar prejuízo ao remanescente dentário. 

Entretanto, a realidade clínica tem apontado para uma maior incidência 

de fraturas radiculares, comparativamente aos índices de fratura da 

prótese. E ainda mais, no caso de uma situação de impacto seria menos 

prejudicial a fratura do retentor, comparativamente a fratura do 

elemento dental. Certamente estudos adicionais que estabeleçam 

resistência a fadiga ou a esforço flexural devem ser conduzidos no 

sentido de estabelecerem limites mais próximos do que poderia ser o 

ideal. 
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Os resultados do presente estudo indicaram que o Ti CP por 

apresentarem valores de dureza mais baixo que liga de titânio, pode ser 

considerado uma alternativa melhor, já que este teste está fortemente 

correlacionado com o módulo de elasticidade e a resistência ao corte/ 

desgaste (ELIAS, LOPES, 2007), além de ser comercialmente mais 

vantajoso. Segundo MISH (2000), o titânio puro apresenta um módulo de 

elasticidade e de resistência à tensão relativamente baixos, quando 

comparado com a maioria das outras ligas, entretanto, poderia ser 

suficiente para suportar a condição clínica. 

A liga de aço apresentou os valores mais altos no teste de dureza, 

com alta significância estatística, fato este que coloca este material como 

o que causaria maior tensão na dentina que constitui as paredes 

radiculares, e a maior dificuldade para ajustes da prótese, além de exigir 

uma usinagem mais trabalhosa na fabricação do retentor. 

Os retentores intrarradiculares são comercialmente apresentados 

em liga de titânio e aço, já que as empresas atualmente desprezam a 

utilização do titânio puro para este fim, apesar deste material 

representar uma alternativa de custo mais reduzido que a liga de titânio. 

É provável que a opção dos fabricantes pela utilização da liga, em 

detrimento ao uso do titânio puro na construção de NPs, ocorra devido a 

uma ordem de característica cultural, pela consagração da aplicação da 

liga na fabricação de implantes, ou pela a ausência de estudos que 

incluam o Ti CP como material utilizado para uso odontológico. Porém 
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torna-se importante a compreensão do fato de que a exigência para 

resistência a fratura de um implante dentário é maior do que aquela 

exigida para um retentor intrarradicular. 

O presente estudo também se propôs a analisar um produto 

comercial, no que se refere a sua composição e os aspectos relacionados 

a sua usinagem para a confecção do produto. A análise em EDS e 

micrografia indicaram um resultado favorável, pois verificou-se a 

presença dos componentes propostos, em proporção recomendável, e 

usinagem, livre de arestas e com arranjo concêntrico, características 

essenciais para ligas comerciais. 

É importante ressaltar que os resultados obtidos nos testes de 

dureza não significam, necessariamente, que os pinos metálicos ou 

qualquer outro tipo de material para este fim, possam garantir um bom 

desempenho clínico, considerando que estes também dependem de uma 

série de outros fatores que devem ser avaliados em conjunto com estudos 

laboratoriais e, principalmente, avaliações clínicas a longo prazo. 
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07. CONCLUSÃO 

Após a avaliação dos três (3) tipos de materiais metálicos (titânio 

CP, liga de titânio/alumínio/vanádio e liga de aço inoxidável) em teste de 

dureza, pode-se concluir que o titânio puro apresenta valor de dureza 

significativamente mais baixo que a liga de titânio/alumínio/vanádio, 

que por sua vez também demonstrou dureza estatisticamente muito 

inferior ao aço inoxidável, podendo-se considerar os valores inferiores 

como característica vantajosa na construção de retentores 

intrarradiculares, desde que não comprometam significativamente outras 

propriedades. 

A análise superficial dos três materiais estudados, realizada em 

microscopia, evidenciou homogeneidade das três ligas, com grãos 

refinados, sem presença de microtrincas que facilitariam a quebra do 

material durante a usinagem das amostras ou durante o seu uso por 

propagação de trincas, confirmando uma boa qualidade das ligas 

testadas.  

O retentor construído em liga de titânio e atualmente 

comercializado, analisado em Espectroscopia de Energia Dispersiva e 

Micrografia, confirmou a presença do titânio, do alumínio e do vanádio 

em sua composição química, e boa qualidade no seu processo de 

usinagem.  

 



 50 

08.  REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

       AHNLIDE I, AHLGREN C, BJORKNER B, BRUZE M, LUNDH T, 
MOLLER H, et al.  Gold concentration in blood in relation to the number 

of gold restorations and contact allergy to gold.  Acta Odontol Scand,  
60(5):301-305, 2002. 

 
ALBUQUERQUE RC.  Estudo da Distribuição de Tensões em um 

Incisivo Central Superior Reconstruído com Diferentes Pinos 

Intrarradiculares. Analisado pelo Método dos Elementos Finitos.  
Doutorado em Dentística Restauradora, Araraquara: Faculdade de 

Odontologia (Universidade Estadual Paulista), 1999, 175p. 
 
ANUSAVICE KJ.  Phillips – Materiais Dentários.  Tradução de 

Alessandro Dourado et al.  11.ed. Rio de Janeiro: Elsevier,2005, cap 3-4, 
602-603p. 

 

AOKI T, OKAFOR ICI, WATANABE I, HATTORI M, ODA Y, OKABE 
T.  Mechanical properties of cast Ti-6Al-4V-XCu alloys.  J Oral Reha, 
31(11):1109-14, 2004. 

 
BAUER JRO, SCHROEDER M, LOGUERCIO AD, RODRIGUES 

FILHO LE, MUENCH A.  Titânio e ligas de titânio: propriedades e 
técnicas de fundição.  Rev Pos Grad USP, 9(2):179-85, 2002. 

 
         BERGMAN B, LUNDQUIST P, SJOGREN U, SUNDQUIST G.  

Restorative and endodontic results after treatment with cast posts and 
cores.  J Prosthet Dent, 61:10-5, 1989. 
 

BOGERT MC, BOSTON DW.  Use of an existing post to restore in 
endodontically treated tooth with a new post-and-core complex and crow: 

a case report.  Restorative Dentistry, 31:129-132, 2000. 
 

         CALLISTER JUNIOR, W.  Ciência e engenharia de materiais: 

uma introdução.  5.ed. Rio de Janeiro: LTC,2002, 263p. 
 

         COLLINGS EW.  The physical metallurgy of titanium alloys.  
Ohio: American Society for Metals,1984. 
 

         CRAIG RG, POWERS JM.  Restorative dentals materials.  11ed. 
St. Loius: Mosby,2002. 

 
         DEAN JP, JEANSONNE BG, SARKAR NS.  In vitro evaluation of a 
carbon fiber post.  J Endod, 24:807-10, 1998. 



 51 

 
DONACHIE JR MJ.  Titanium. A Technical Guide.  ASM 

International Ohio,1988. 
 

         DRUMOND JL, BAPNA MS.  Static and cyclic loading of fiber-
reinforced dental resin.  Dent Mater, 19:226-231, 2003. 

 

DURET B, REYNAUD M, DURET F.  Un Nouveau Concept de 
Reconstitution Corono-Radiculare.  Chir Dent Fr, 60:131-141, 1990. 

 
ELIAS CN, LOPES HP.  Materiais Dentários – Ensaios Mecânicos.  

São Paulo: Editora Santos,2007, Cap. 7, Anexo III. 

 
EL KHODERY ADE, et al.  A comparative study if restorative 

techniques used to reinforce intact endodonically treated anterior teeth. 
Egyptt Dent J, 36(3):193-205, 1990. 

 

FERNANDES AS, DESSAI GS.  Factors affecting the fracture 
resistance of post-core reconstructed teeth: a review.  Int J Prosthod, 

14(4):355-363, 2001. 
 
FRAGA & LUCA-FRAGA.  Dentística: Bases Biológicas e 

Aspectos Clínicos.  2° ed. Rio de Janeiro: Medsi,2001, Cap.6. 
 

FRAGA RC,  et al.  Fracture resistance of endodontic treated roots. 
J Oral Rehabilitation, 25:809-813, 1998. 

 

FREEDMAN GA.  Esthetic post-and-core treatment. Dent. Clin. 
North Amer, 45:103-116, 2001. 

 
         FREGERT S, KOLLANDER M, POULSEN J.  Allergic contact 

stomatitis from gold dentures.  Contact Dermatitis, 5(1):63-4, 1979. 
 
FREILICH MA, et al.  Fiber-reinforced composites in clinical 

dentistry.  Quintessence, 17(21):63-70, 2000. 
 

GARCIA A, SPIM JA, SANTOS CA.  Ensaios dos Materiais.  1.ed. 
Rio de Janeiro: LTC - Livros Técnicos e Científicos Editora S.A.,2000, v.1, 
247p. 

 
GEETHA M, SINGH AK, MURALEEDHARAN K, GOGIA AK, 

ASOKAMANI R.  Effect of thermomechanical processing on 
microstructure of a Ti-13Nb-13Zr alloy.  Journal of Alloys and 
Compounds, 329:264-271, 2001. 

 



 52 

KAHN FH, ROSENBERG PA, SCHULMAN A, PINES M.  Comparison 
of fatigue for three prefabricated threaded post systems.  J Prosthet Dent, 
75(2):148-153, 1996. 

 

KIKUCHI M, TAKADA Y, KIYOSUE S, YODA M, WOLDU M, CAI Z, 
et al.  Mechanical properties and microstructures of Ti-Cu alloys.  Dent 
Mater, 19(3):174-81, 2003. 

 
KO CC, et al.  Effects of posts or dentin stress distributions in 

pulplen teeth.  J Prosthet Dent, 68:421-427, 1992. 
 

         KOIKE M, OHKUBO C, SATO H, FUJII H, OKABE T.  Evaluation of 
cast Ti-Fe-O-N alloys for dental applications.  Mat Sc Eng C, 25(3):349-
356, 2005. 

 
         KUPHASUK C, OSHIDA Y, ANDRES CJ, HOVIJITRA ST, BARCO 

MT, BROWN DT.  Electrochemical corrosion of titanium and titanium-
based alloys.  J Prosthetic Dentistry, 85(2):195-202, 2001. 

 

         LIN CW, JU CP, CHERN LIN JH.  A comparison of the fatigue 
behavior of cast Ti-7.5Mo with c.p. titanium, Ti-6Al-4V and Ti-13Nb-13Zr 

alloys.  Biomaterials, 26(16):2899-907, 2005. 
 
LOPES HP, ELIAS CN, ESTRELA C, et al.  Influência de limas 

endodônticas de NiTi e de aço inoxidável, manuais e acionadas a motor 
no deslocamento apical.  Revista Brasileira de Odontologia, 54(2):67-70, 

1997. 
 

MACCARI PCA, CONCEIÇÃO EN, NUNES MF.  Fracture resistance 
of endodontically treated teeth restored with three different prefabricated 
esthetic posts.  J Esthet Restor Dent, 15:25-31, 2003. 

 
MENAND A, HUGHET A, NÉRAC-PARTAIX A.  Interstitial solubility 

in [gamma] and [alpha]2 phases of TiAl-based alloys.  Acta Mater, 
44(12):4729-37, 1996. 

 

MISH EC.  Implantes Dentários Contemporâneos.  2.ed. São 
Paulo: Editora Santos,2000, Cap. 20. 

 
         MOLLER H.  Dental gold alloys and contact allergy. Contact 
Dermatitis, 47(2):63-6, 2002. 

 
NERGIZ I, SCHMAGE P, OZCAN M, PLATZER U.  Effect of length 

and diameter of tapered posts on the retention.  Journal of Oral 
Rehabilitation, 29(1):28-34, 2002. 

http://www.labmeeting.com/papers/author/kuphasuk-c
http://www.labmeeting.com/papers/author/oshida-y
http://www.labmeeting.com/papers/author/andres-cj
http://www.labmeeting.com/papers/author/hovijitra-st
http://www.labmeeting.com/papers/author/barco-mt
http://www.labmeeting.com/papers/author/barco-mt
http://www.labmeeting.com/papers/author/brown-dt
http://www.labmeeting.com/paper/23820162/kuphasuk-2001-electrochemical-corrosion-of-titanium-and-titanium-based-alloys
http://www.labmeeting.com/paper/23820162/kuphasuk-2001-electrochemical-corrosion-of-titanium-and-titanium-based-alloys


 53 

NIINOMI M.  Mechanical properties of biomedical titanium alloys. 
Mat Sc Eng A, 243(1):231-6, 1998. 

 
O’BRIEN WJ.  Dental Materials and Their Selection.  2.ed. USA: 

Quintessence, Publishing Co, Inc,1997. 
 
OKABE T, HERO H.  The Use of Titanium in Dentistry.  Cells and 

Materials, 5(2):211-30, 1995. 
 

Päßler K, MANN E.  Der dentale Titangubß – Grundlagen, 
Technologie und werkstoffundliiche Bewertung.  Quintessence-Zahntech, 

17(6):717-26, 1991. 
 
PADILHA AF.  Materiais de Engenharia – Microestrutura e 

Propriedades.  São Paulo: Editora Hemus,2000, Cap.13. 
 

PARR GR, GARDNER LK, TOTH RW.  Titanium: the mystery metal 
of implant dentistry. Dental materials aspects.  J Prosthet Dent, 
54(3):410-14, 1985. 

  
PEREIRA RA, FRANCISCONI PA, PORTO CP.  Cimentação de pinos 

estéticos com cimento resinoso: uma revisão.  Rev Fac Odontol Lins 
(Piracicaba), 17(1):43-47, 2005. 

 

ROCHA SS, ADABO GL, VAZ LG, HENRIQUES GE.  Effect of 
thermal treatments on tensile strength of commercially cast pure 

titanium and Ti-6Al-4V alloys.  J Mater Sci Mater Med, 16(8):759-66, 
2005. 

 

SHEPARD FE, MOON PC, GRANT GC, FRETWELL LD.  Allergic 
contact stomatitis from a gold alloy--fixed partial denture.  J Am Dent 
Assoc, 106(2):198-9, 1983. 

 

SOUZA JR MH, et al.  A Reconstrução de Dentes Tratados 
Endodonticamente. Odontologia Estética: fundamentos e aplicações 
clínicas. São Paulo: Santos,2001, cap.4, 29-46p. 

 
TSURUTA K, MATSUNAGA K, SUZUKI K, SUZUKI R, AKITA H, 

WASHIMI Y, et al.  Female predominance of gold allergy.  Contact 
Dermatitis, 44(1):55-56, 2001. 

 

VAN VLAC LH.  Princípios de Ciência dos Materiais.  2.ed. São 
Paulo: Edgard Blücher,1970, cap.1, 6, 9, 12. 

 
 



 54 

VASCONCELLOS AB.  Estudo das Tensões Internas em Prótese 
Parcial Fixa, com dois sistemas de retenção corono-radicular. Pinos 

Pré-fabricados e Retentores Intrarradiculares Fundidos. Método dos 
Elementos Finitos.  Tese de Mestrado, São Paulo: USP-Faculdade de 

Odontologia, 1999, 75p. 
 
VASCONCELLOS WA, CIMINI CA Jr, ALBUQUERQUE RC.  Effect of 

the post geometry and material on the stress distribution of restored 
upper central incisors using 3D finite element models. Stress distribution 
on incisors with posts.  The Journal of Indian Prosthodontic Society, 

6:139-144, 2006. 
 

VERNON J.  Introduction to Engineering Materials.  3.ed. New 
York: Industrial Press,1992. 

 

WANG RR, FENTON A.  Titanium for prosthodontic applications: a 
review of the literature.  Quintessence Int, 27(6):401-8, 1996. 

 
WATAHA JC.  Alloys for prosthodontic restorations. J Prosthet 

Dent, 87(4):351-63, 2002. 
 
WATAHA JC.  Biocompatibillity of dental casting alloys: a review. J 

Prosthet Dent, 83:223-34, 2000. 
 

WEB(http://www.ujp.cz/?section=productionandservices&lang=en
&subsection=alloys-and-pseudoalloys&part=3) 

 
ZAVAGLIA CAC.  Aplicações de Biomateriais em Próteses 

Ortopédicas.  Tese (Livre Docência), Campinas: Universidade Estadual 

de Campinas (UNICAMP), 1993. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



 55 

09.  ANEXOS 

 

Tabela 4: Dados completos do teste de dureza Vickers 

realizado nos materiais testados. 

 

F67 - Ti CP       

Pontos D1 (mm) D2 DM dif% dureza 
HV1 (Kgf) 

1 95,40 96,80 96,10 1,47 200,56 

2 97,60 98,80 98,20 1,23 192,07 

3 100,40 97,40 98,90 3,08 189,36 

4 99,20 96,30 97,75 3,01 193,84 

5 97,50 98,40 97,95 0,92 193,05 

    Media 193,78 

F136 - Ti-Al-V      

Pontos D1 D2 DM dif% dureza 
HV1 

1 76,60 75,20 75,90 1,86 321,52 

2 76,30 76,80 76,55 0,66 316,08 

3 80,40 77,50 78,95 3,74 297,16 

4 77,90 76,40 77,15 1,96 311,18 

5 75,90 75,70 75,80 0,26 322,37 

    Media 313,66 

F138 - Aço Inox      

Pontos D1 D2 DM dif% dureza 
HV1 

1 69,90 67,40 68,65 3,71 393,01 

2 65,60 67,60 66,60 3,05 417,58 

3 65,30 69,80 67,55 6,89 405,92 

4 65,60 65,40 65,50 0,31 431,72 

5 66,70 65,60 66,15 1,68 423,28 

    Media 414,30 

 

 


