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RESUMO 

  Este trabalho objetivou a caracterização microestrutural de ligas comerciais 

Ni-Cr para prótese dentária, com foco especial naquelas contendo Be. Para isto, os 

materiais foram caracterizados em termos de composição química, fases presentes 

e temperatura de fusão. Para isto, utilizou-se as técnicas de fluorescência de raios X 

(XRF-WDS), ICP-OES, microscopia eletrônica de varredura (MEV), microanálise 

eletrônica (EDS) e Difratometria de Raios-x(DRX) e análise térmica diferencial 

(DTA). Os resultados mostraram claramente a presença de eutético típico formado 

pelas fases Niss e NiBe nas ligas contendo Be, que pode ser considerado uma 

“impressão digital” da presença deste elemento nestas ligas. 

 

Palavras Chave: Ligas Ni-Cr, próteses dentárias, caracterização 

microestrutural. 
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Introdução 

Nos dias atuais, existem dois grupos de ligas dentárias para próteses 

dentárias, ligas de metais nobres (Au, Pd, Pt e Ag) e ligas de metais não-nobres (Ni-

Cr, Co-Cr e Ti). As ligas de metais não-nobres ganharam destaque no mercado a 

partir de 1970, quando o preço do ouro aumentou consideravelmente. Assim, as 

ligas a base de Ni-Cr se tornaram populares na substituição das ligas de metais 

nobres para próteses parciais removíveis, devido seu baixo custo, menor densidade, 

elevado módulo de elasticidade e boa resistência a corrosão(1). Segundo a 

Associação Americana dos Dentistas (ADA), ligas de metais não-nobres possuem 

menos de 25% em peso de metal nobre, entretanto, a maioria destas ligas não 

possui metais nobres. Estas ligas de metais não-nobres possuem algumas 

propriedades superiores quando comparadas às de metais nobres, como o maior 

módulo de elasticidade e menor densidade. Aspectos negativos são: o potencial 

alergênico do Níquel, maior dificuldade na usinabilidade destas ligas por parte dos 

protéticos, maior temperatura de fusão (Tliquidus) e dificuldade de soldagem(2). Em 

algumas destas ligas, é adicionado berílio para diminuir a temperatura de fusão 

(Tliquidus), aumentar a fluidez e assim facilitar o processo de fundição. Entretanto, 

uma preocupação com ligas à base de Ni-Cr contendo Be é quanto à potencial 

toxicidade do Be(3). Embora o Be seja um metal tóxico, dentistas e pacientes não 

devem ser afetados, pois o principal risco de contaminação ocorre por meio de seu 

vapor, que é um problema para os protéticos que fundem as ligas em larga escala 

sem adequada ventilação e exaustão na área de fundição (4). A inalação de poeira ou 

fumos de berílio pode causar a doença crônica do berílio (CBD) (4)(5)(6), que gera falta 

de ar progressiva, sendo eventualmente fatal. O Be e seus compostos têm sido 

classificados como (Grupo I) cancerígenos pela Agência Internacional para Pesquisa 

sobre o Câncer(5). A “Occupational health and Safety Administration (OSHA)” dos 

EUA especifica que a exposição ao pó de materiais contendo Be deve ser limitada a 

concentração de partículas de 2µg/m³ do ar(6)(7)(8).  

Neste trabalho, foram estudadas diversas ligas comerciais à base de Ni-Cr, 

visando suas caracterizações microestruturais. O fato marcante foi a descoberta de 

um sinal microestrutural evidente e que está presente apenas nas ligas contendo Be. 
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Fabricante Ni Cr Mo Si Ti Al Be Co Nb Fe Mn Cu
A 72.68 13.71 7.98 0.08 0.48 2.15 2.05 0.38 - 0.12 - -
B 73.23 15.12 7.52 - 0.56 1.50 1.80 0.26 - - - -
C 75.69 11.40 7.23 0.34 1.41 2.09 1.70 - - 0.13 - -
D 58.12 18.52 4.53 0.13 0.60 1.92 1.99 11.86 - 0.62 - 1.69
E 78.53 11.08 4.45 0.47 0.20 2.66 1.95 0.43 - 0.23 - -
F 66.40 20.70 8.55 2.23 0.39 - - 0.45 0.24 0.22 -
G 75.20 11.30 2.88 4.14 0.35 2.36 - - 4.05 - - -
H 63.80 21.90 9.56 2.05 - 0.63 - - - 1.85 0.22 -

Composição quimica %wt.

Mateirais e métodos. 

Foram escolhidas 8 ligas comerciais de 4 fabricantes (Ligas de A a H), de alto 

volume de vendas, para a realização do trabalho. As análises químicas das ligas 

foram realizadas através de Fluorescência de Raios X (XRF-WDS), sendo o teor de 

Be determinado pela técnica de Emissão ótica com Plasma Acoplado Indutivamente 

(ICP-OES). As composições das ligas estudadas estão mostradas na Tabela 1.  

 
Tabela I Composição química (XRF) e ICP-OES (teor de Be) das ligas estudadas. 

 

 
 

 

 

 

 

Para a caracterização microestrutural, as amostras foram cortadas em uma 

máquina de corte refrigerada de baixa rotação (ISOMET) com disco de corte 

diamantado e em seguida embutidas a quente em resina fenólica. Após o 

embutimento, as ligas foram lixadas ulitizando-se uma sequência de lixas de 320 a 

2400#. O polimento foi realizado com uma suspensão de sílica coloidal OP-S 

(Struers). As análises foram realizadas em um microscópio eletrônico de varredura 

(MEV) LEO modelo 1450VP nos modos elétrons retroespalhados (ERE) e 

secundários (SE). A técnica de difratometria de raios X foi utilizada para 

complementar as análises de MEV, utilizando amostras maciças, devido a não 

possibilidade de produção mecânica de pós. Os experimentos foram realizados em 

um difratômetro de raios X marca SHIMADZU, modelo XRD 6000, utilizando tubo de 

Cu, com 2θ variando de 10 a 90o, passo angular de 0,05o e tempo de contagem de 1 

segundo por ponto. As fases foram identificadas com o auxílio do programa Powder 

Cell (9), usando as informações cristalográficas reportadas em Villars e Calvert (10). 

Medidas de análise térmica diferencial foram realizadas com objetivo de se obter a 

faixa de temperatura de fusão das ligas. As medidas foram feitas em um 

equipamento marca Setaram - Modelo Labsys, utilizando amostras cilíndricas nas 

dimensões de 3 mm de diâmetro por 2 mm de altura. As amostras foram submetidas 
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a ciclos de aquecimento/resfriamento como descritos a seguir: 20°C → 100°C a 

5°C/min, isoterma de 100°C/300s, aquecimento 100°C→800°C a 20°C/min, isoterma 

a 800°C/180s, aquecimento de 800°C → 1400°C a 20°C/min e resfriamento de 

1400°C→20°C a 20°C/min. 

 

Resultados e Discussão: 
 

Para a identificação das fases presentes nas micrografias, foi necessária a 

utilização de duas técnicas de caracterização, a de analise composicional via EDS, 

com análises pontuais para identificação dos elementos químicos presentes em 

cada fase e a difratometria de raios X para complementar a análise de EDS, devido 

à impossibilidade de análise do berílio via EDS. 

A Fig. 1 apresenta as micrografias (MEV) das ligas com berílio. É possível 

verificar a formação de precipitados primários dendriticos da fase Niss (ss- solução 

sólida CFC) e um eutético formado pelas fases Niss e NiBe (Grupo Espacial 221 – P 

4/m -3 2/m ). Há diferenças nas frações volumétricas dos constituintes nas diferentes 

ligas. A liga (A) [Fig. 1a] é a que apresenta a maior fração de constituinte eutético, 

enquanto que a liga (E) [Fig. 1e] é a que apresenta a menor fração deste. Notar que 

a micrografia da liga comercial (D) [Fig. 1d] foi obtida no modo de elétrons 

secundários.  

Nas análises de difratometria de raios X das ligas anteriores (contendo Be), 

Figura 2a, identificou-se apenas as fases Niss e (NiBe). Para as ligas isentas de Be 

(Figura 2b), foi identificada apenas a fase Niss, havendo picos de baixa intensidade, 

que não puderam ser ainda identificados. Estes picos devem estar associados à 

presença de uma segunda fase mais clara, na região interdendritica, como pode ser 

observado nas micrografias destas ligas, mostradas na Figura 3. Ao se realizar 

medidas de composição pontuais (EDS), observou-se que esta fase mais clara é 

mais rica em molibdênio do que as dendritas primárias. 
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Fig. 1  Micrografias das ligas contendo Be (A-E) (MEV/ERE: a,b,c,e; MEV/ES:d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2  Resultados de difratometria de raios X das ligas com Be (a) e isentas de Be (b). 
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Observe na Figura 3 que a fração dendritica das ligas isentas de Be variam de 

uma liga para outra, devendo estar associado a diferenças de composição química e 

condições de solidificação. É possível observar que a liga comercial (H) [Figura 3c] 

possui uma microestrutura mais refinada em relação às outras ligas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Micrografias de ligas isentas de Be (MEV/ERE).. 

Os resultados dos experimentos de análise térmica (DTA) são sumarizados 

na Tabela 2. Como esperado, as ligas contendo Be apresentam os menores pontos 

de fusão. 

Tabela II Temperatura de fusão(T liquidus) e faixa de fusão das ligas com e sem Berílio. 

Fabricante Temperatura Solidus (°C)  Temperatura Liquidus  ∆T fusão(°C)  
A 1148.91 1236.96 88.05 
B 1151.80 1264.87 113.07 
C 1144.58 1249.33 104.75 
D 1148.79 1243.58 94.79 
E 1160.70 1320.20 159.50 
F 1207.00 1300.96 93.96 
G 1202.00 1304.33 102.33 
H 1214.83 1325.00 110.17 
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Conclusão 

 Ligas comerciais a base de Ni-Cr contendo Be possuem microestrutura 

dendritica com presença de constituinte eutético. O teor de Be destas ligas é 

próximo de 2% massa. Observa-se a presença da fase intermetálica NiBe no 

eutético de todas estas ligas. Estas microestruturas são bem distintas daquelas das 

ligas isentas de Be, onde uma fase mais rica em Mo é observada na região 

interdendrítica. Assim, há um sinal marcante nas microestruturas das ligas contendo 

Be, o que permite verificar a presença deste elemento nas ligas através de uma 

caracterização metalográfica. 
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ABSTRACT 

MICROESTRUCTURAL EVIDENCE OF PRESENCE OF BERYLLIUM IN Ni-Cr 
ALLOYS FOR DENTAL PROSTHESES.  

This study aimed to characterize the microstructure of commercial Ni-Cr alloys for 

dental prosthesis, with special focus on those containing Be. For this, the materials 

were characterized in terms of chemical composition, phases and melting point 

temperature. The following techniques were used: X-ray fluorescence (XRF-WDS), 

ICP-OES, scanning electron microscopy (SEM), electron probe microanalysis (EDS),  

X-ray diffraction (XRD) and differential thermal analysis ( DTA). The results clearly 

showed the presence of a typical eutectic, formed by the Niss and NiBe phases in 

those alloys containing Be, which can be considered a "fingerprint" of the presence of 

this element in these alloys 

 

 

Keywords: Ni-Cr alloys, dental prostheses, microestructural characterization.  
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