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RESUMO 

 

Introdução: Os fios Copper Ni-Ti (CuNiTi) possuem indicações de uso clínico 

específicas, e por esse motivo deveriam expressar as características mecânicas e 

termodinâmicas informadas pelos fabricantes. Com a queda da patente de produção, 

estes fios passaram a ser manufaturados por diversas empresas com grande variação 

de preço, processo de fabricação e possivelmente de qualidade. Objetivos: Com a 

finalidade de verificar as propriedades desses fios, este trabalho se propôs a 

caracterizar mecânica, termodinâmica e quimicamente fios CuNiTi comerciais. 

Materiais e Métodos: A amostra foi constituída de 40 arcos pré-contornados, 

termodinâmicos com adição de cobre, espessura de 0.017” x 0.025” com temperatura 

Af de 35°C, de 5 fabricantes, American Orthodontics® (G1), Eurodonto® (G2), 

Morelli® (G3), Ormco® (G4) e Orthometric® (G5), sendo 8 fios de cada um. Os fios 

foram submetidos a um teste de padronização das suas dimensões, ensaios de 

tração, MEV-EDS e ensaio de calorimetria diferencial (DSC). Devido à pequena 

variabilidade inerente aos testes mecânicos com fios, foram utilizados testes 

paramétricos (ANOVA OneWay e pós teste de Tukey), considerando o nível de 

significância de 5%. Resultados: Todos os fios apresentaram dimensões 

padronizadas de 0.017”x0.025”. Ao ensaio de tração, todos apresentaram 

comportamento superelástico com taxa SE superior a 8 e as seguintes médias de 

platô de força – G1 36,49N; G2 27,34N; G3 19,24N; G4 37,54N; e G5 17,87N. No 

ensaio DSC, as médias de Af para G1 (29,40°C), G2 (29,13°C) e G3 (31,43°C), 

tiveram p>0,05 entre si. G4 (32,77°C) e G5 (35,17°C) apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas entre si e entre os outros grupos, com p<0,05. No 

ensaio MEV-EDS amostras apresentaram os elementos Ni, Ti, Cu e Al em 

concentrações diferentes. Conclusão: Todos os fios apresentam comportamento 

superelástico. Os fios do grupo G5 foram os únicos a apresentar temperatura Af 

semelhante a indicada pelo fabricante. O G5 e o G3 apresentaram os menores índices 

de platô de força durante a desativação. O Cu é fundamental para estabilizar a TTRs, 

contudo em ligas não equiatomicas uma maior concentração de Al parece ser 

fundamental para elevar a temperatura de transição.  

 

Palavras-chave: Ortodontia, fios ortodônticos e ortodontia corretiva. 



ABSTRACT 

 

Introduction: Copper Ni-Ti (CuNiTi) wires have indications of specific clinical 

use and should therefore express the mechanical and thermodynamic characteristics 

reported by manufacturers. With the fall of the production patent, several companies 

began to manufacture these wires with great variation of price, process of manufacture 

and possibly of quality. Objectives: In order to verify the properties of these wires, this 

work aims to characterize mechanically, thermodynamically and chemically CuNiTi 

commercial wires. Materials and Methods: The sample consisted of 40 precontoured, 

thermodynamic arches with addition of copper, dimensions of 0.017 "x 0.025" with Af 

temperature of 35°C, from 5 manufacturers, American Orthodontics® (G1), 

Eurodonto® (G2), Morelli® (G3), Ormco® (G4) e Orthometric® (G5), 8 wires of each 

one. The wires underwent a standardization test of their dimensions, tensile tests, 

MEV-EDS and differential scanning calorimetry (DSC) test. Due to the small variability 

inherent of the mechanical tests in wires, parametric tests (ANOVA OneWay and 

Tukey post test) were used, considering a significance level of 5%. Results: All wires 

presented standardized dimensions of 0.017 "x0.025". In the tensile test, all presented 

superelastic behavior with SE rate higher than 8 and the following means of force 

plateau - G1 36,49N; G2 27,34N; G3 19,24N; G4 37,54N; e G5 17,87N. In the DSC 

assay, the means of Af for G1 (29.40°C), G2 (29.13°C) and G3 (31.43°C), had p>0.05 

relative to each other. G4 (32.77°C) and G5 (35.17°C) presented statistically significant 

differences between themselves and among the other groups, with p <0.05. MEV-EDS 

assay for all samples presented Ni, Ti, Cu and Al in different concentrations. 

Conclusion: All wires have superelastic behavior. G5 wires were the only ones having 

an Af temperature similar to that indicated by the manufacturer. G5 and G3 showed 

the lowest plateau means during deactivation. Cu is fundamental to stabilize the TTRs, 

however in non-equiatomic alloys a higher concentration of Al seems to be 

fundamental to raise the transition temperature. 

 

Keywords: Orthodontics, orthodontic wires and corrective orthodontics.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, os fios termodinâmicos, que são aqueles que sofrem modificação 

do seu arranjo molecular de acordo com a temperatura do meio em que se encontram, 

são concebidos por tratamentos térmicos da liga de NiTi, ou por substituição atômica, 

como por exemplo, substituição de parte da concentração de níquel ou titânio por 

cobre (Cu), resultando nas ligas terciárias CuNiTi – copper Ni-Ti. Estes foram 

desenvolvidos com o objetivo de padronizar a temperatura de transição, assim como, 

expressar adequadamente a memória de forma e superelasticidade (GIL; PLANELL, 

1999; PANDIS; POLYCHRONOPOULOU; ELIADES, 2009; SANTORO; NICOLAY; 

CANGIALOSI, 2001). 

A adição de cobre à liga NiTi é capaz de diminuir a histerese, tanto por estresse 

como por temperatura, com pequenas proporções de substituição elementar, 

proporcionando características superelásticas mais estáveis. Além disso, torna o 

comportamento da liga menos sensível às variações de proporção entre níquel e 

titânio que a compõe (GIL; PLANELL, 1999).  

Estes fios compostos basicamente por níquel, titânio e cobre, devido à 

incorporação do cobre, apresentam propriedades termoativas mais bem definidas, 

com temperaturas de transição entre as fases estabilizadas e constantes 

independente da quantidade de ciclos de ativação, e permitem a obtenção de um 

sistema ótimo de forças, com controle mais acentuado do movimento dentário (GIL; 

PLANELL, 1999; HAIDER et al., 2009; PANDIS; POLYCHRONOPOULOU; ELIADES, 

2009). Outra vantagem da adição do cobre às ligas de níquel-titânio é a de ter a 

capacidade de elevar a temperatura martensítica inicial (Ms), tornando possível 

explorar clinicamente com maior precisão as propriedades termoelásticas da liga 

durante o tratamento ortodôntico (GIL; PLANELL, 1999; HAIDER et al., 2009). Além 

disso, garante maior resistência à corrosão e ao envelhecimento dos fios ortodônticos 

em questão, conservando inalteradas as propriedades de memória de forma e a 

superelasticidade (DUERIG et al., 1990; GIL; PLANELL, 1999; HAIDER et al., 2009; 

PANDIS; POLYCHRONOPOULOU; ELIADES, 2009; SANTORO; NICOLAY; 

CANGIALOSI, 2001). 
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Esses fios foram introduzidos no mercado pela Ormco Corporation, sob o nome 

de “Copper NiTi” com três temperaturas austeníticas finais (Af) determinadas (27ºC, 

35ºC e 40ºC), possibilitando aos clínicos a quantificação e aplicação de níveis de 

carga adequados aos objetivos do tratamento ortodôntico (PANDIS; 

POLYCHRONOPOULOU; ELIADES, 2009; QUINTÃO; BRUNHARO, 2009). 

Por possuírem indicações específicas, cada fio de CuNiTi deveria expressar 

suas características nas temperaturas exatas indicadas por cada fabricante. Com a 

queda da patente da ORMCO, estes fios passaram a ser fabricados por diversas 

empresas com grande variação de preço, processo de fabricação e possivelmente de 

qualidade.  

Apesar de pesquisas anteriores esclarecerem que existe diferença no 

comportamento mecânico e termodinâmico dos fios (LOMBARDO et al., 2013; 

POMPEI-REYNOLDS; KANAVAKIS, 2014; SANTORO; BESHERS, 2000), ainda não 

existe na literatura um estudo que elucide a origem dessas diferenças, como por 

exemplo por caracterização qualitativa e quantitativa da composição química 

superficial dos fios, ou mesmo um estudo de tração uniaxial para evidenciar o 

comportamento superelástico verdadeiro deste tipo de material. 

Assim sendo, o presente trabalho propõe-se a analisar as características 

mecânicas, químicas e termodinâmicas dos fios de CuNiTi de alguns fabricantes a fim 

de verificar se estão em concordância com as especificações dos fabricantes. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

Na década de 60, a liga de Níquel e Titânio – NiTi foi desenvolvida pelo 

laboratório da marinha americana “Naval Ordinance Laboratory” em Silver Springs, 

Maryland. Nesta época, era utilizada na indústria bélica devido a sua grande 

resiliência, resistência à corrosão e recuperação elástica. Esta liga aceitava mudanças 

em sua forma sob temperaturas extremamente baixas e sofria grandes deformações, 

mas recuperava sua forma original quando aquecida a uma temperatura ideal. A este 

fenômeno se deu o nome de memória de forma (MIURA et al., 1986, 1988; 

OKAMOTO et al., 1988). 

Este tipo de comportamento é determinado estruturalmente, pelas 

características tipicamente cristalográficas do NiTi, uma vez que o seu arranjo 

tridimensional pode ser apresentado em três fases (Figura 1). 

A fase martensítica nas ligas NiTi apresenta arranjo cristalino monoclínico, 

que implica na distorção da estrutura em que o maior lado é inclinado em relação à 

base da célula, criando geometricamente, uma figura como um paralelogramo 

tridimensional (DUERIG et al., 1990). Deste modo, expressa grande flexibilidade, 

aceitando grandes deformações, que se revela tanto em baixas temperaturas, quanto 

por estresse. À temperatura em que toda a estrutura do material inicia a sua 

transformação para martensita se dá o nome de Ms – Martenstite start (início da 

martensita), e a temperatura em que a transformação martensítica está completa é 

chamada de Mf – Martensite finish (final da martensita) (MIURA et al., 1986, 1988; 

OKAMOTO et al., 1988; SANTORO; NICOLAY; CANGIALOSI, 2001). 

A fase austenítica se apresenta com arranjo cúbico de corpo centrado, onde 

os átomos ocupam as posições dos vértices e do centro do cubo (DUERIG et al., 

1990). Este arranjo é mais estável e garante ao material maior rigidez. Se expressa 

em temperaturas mais altas, e tal qual a fase martensítica, tem temperaturas 

específicas chamadas de As – Austenite start (início da austenita) para a 

temperatura em que o arranjo tridimensional começa a assumir a forma austenita, e 

Af – Austenite finish (final da austenita) para a temperatura em que todo o material 

encontra-se transformado (MIURA et al., 1986, 1988; OKAMOTO et al., 1988). 
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A fase R, é uma fase de transição, em que parte da estrutura do material se 

apresenta martensítica e parte austenítica. Ocorre no intervalo de temperatura 

chamado de TTR – Temperature Transitional Range (intervalo da temperatura de 

transição), que corresponde ao intervalo da temperatura entre Ms e Af. Nesta fase a 

liga de NiTi expressa o máximo da sua elasticidade, liberando forças mais leves na 

desativação, mesmo após grandes deformações, levando a um outro conceito 

denominado Superelasticidade, que se trata de um fenômeno que depende da 

coexistência das fases martensítica e austenítica no mesmo material (Figura 2). 

(MIURA et al., 1986, 1988; OKAMOTO et al., 1988). 

 

Figura 1: Representação esquemática da mudança de fases do arranjo cristalino tridimensional do NiTi 
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As transformações de austenita em martensita e vice-versa não acontecem na 

mesma temperatura. Esta diferença é  conhecida como histerese, e as 

transformações não ocorrem em uma temperatura precisa, mas sim em uma linha de 

temperatura de transição (LTT), configurando a histerese térmica. Quando a 

transformação entre as fases ocorre por estímulo mecânico, ocasionando deformação 

localizada no material e induzindo a formação reversível de martensita, denomina-se 

histerese mecânica.  (DUERIG et al., 1990; GRABER TM, VANARSDALL RL, 2005; 

OKAMOTO et al., 1988). 

A transformação martensítica (da austenita em martensita) se inicia quando a 

liga passa no resfriamento com temperatura crítica denominada Ms e se completa em 

Mf. Esta transformação se dá através de movimento coordenado e ordenado de 

átomos na rede cristalina, alterando as propriedades da liga, como o módulo de 

elasticidade (DUERIG et al., 1990). Na transformação martensítica termoelástica, a 

transformação de fase ocorre uniformemente em intervalo de temperatura definido 

Mf Ms As Af

Fase R = Temperatura de transição 

TEMPERATURA BAIXA - FLEXÍVEL TEMPERATURA ALTA - RÍGIDO 

SUPERELASTICIDADE = Interfases, partes martensita e partes austenita na liga 

AUMENTO DE TEMPERATURA 

R 

Figura 2: Representação esquemática do fenônemo da superelaticidade. 
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entre Ms e Mf, sem mudanças bruscas nas propriedades do material, e essas 

transformações são cristalograficamente reversíveis no NiTi (DUERIG et al., 1990). 

Assim sendo, em resposta à variação de temperatura, a estrutura do cristal 

sofre deformações reversíveis, sem ocorrer modificações da sua composição atômica, 

o que proporciona a característica de memória de forma deste material, e os denomina 

de materiais inteligentes (SANTORO; NICOLAY; CANGIALOSI, 2001). 

Devido  às características positivas da liga, o NiTi foi inserido na Ortodontia, 

visto que poderia manter um formato de arco estável à temperatura bucal, e ainda ser 

flexível à temperaturas mais baixas, como a ambiente. Além disso, exerceria forças 

mais leves, previsíveis, constantes e contínuas para as estruturas dentoalveolares do 

que os fios rígidos presentes no mercado (GRABER TM, VANARSDALL RL, 2005; 

SANTORO; NICOLAY; CANGIALOSI, 2001). 

Em busca destas características ideais, os estudos clínicos de Andreasen et. 

al., resultaram em 1971 na produção do fio de níquel e titânio para uso profissional 

sob o nome de NITINOL (ANDREASEN; HILLEMAN, 1971). Este fio era puramente 

austenítico, manufaturado através do processo de encruamento (endurecimento por 

trabalho), e após a sua deformação, liberava forças que decaíam rapidamente, e por 

não ter uma transição entre fases definidas, não expressava memória de forma, 

apenas recuperação elástica (GRABER TM, VANARSDALL RL, 2005). 

Para o melhor desempenho no uso ortodôntico desta liga, em 1985 foi 

desenvolvido o “Chinese NiTi” que  era manufaturado por um encruamento mais leve, 

com tratamento térmico, e isto conferia ao material propriedades mecânicas que 

diferiam significativamente do fio Nitinol. Possuía maior recuperação elástica e menor 

rigidez na mesma secção transversal, além de melhor memória de forma e uma 

temperatura de transição bem mais baixa (BURSTONE; QIN; MORTON, 1985). Em 

relação ao “Chinese Niti”, Burstone e colaboradores esclareceram que, quanto maior 

a ativação (deformação) aplicada ao fio, mais leves e constantes são as forças de 

desativação, exibindo um platô de recuperação elástica com força ideal para a 

movimentação dentária (BURSTONE; QIN; MORTON, 1985). 

Este fenômeno ocorre devido a uma transformação da estrutura molecular do 

fio induzida pela pressão, chamado de Stress Inducted Martensite – SIM (martensita 
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induzida por estresse) ou Martensita Induzida por Tensão - MIT. A deflexão gera 

uma transformação martensítica local e produz a SIM na área em que a deformação 

foi aplicada, mesmo que o restante do fio permaneça austenítico. Entretanto, a SIM é 

instável, e se o fio permanecer à temperatura oral, ocorre a transformação de volta 

para austenita imediatamente após a remoção do estresse, como por exemplo, após 

a retirada da amarração do fio ao bráquete de um dente muito mal posicionado 

(SANTORO; NICOLAY; CANGIALOSI, 2001). Assim sendo, a formação da SIM 

compensa parcialmente a falta de uma fase martensítica induzida termicamente e 

contribui para o comportamento superelastico das ligas NiTi austeníticas. A isto se dá 

o nome de pseudoelasticidade que pode ser considerada um fenômeno 

superelástico localizado relacionado ao estresse (BURSTONE; QIN; MORTON, 1985; 

MIURA et al., 1986, 1988; SANTORO; NICOLAY; CANGIALOSI, 2001). 

Devido ao seu grande platô de força durante a desativação na fase 

martensítica, o Chinese NiTi foi o primeiro fio de níquel e titânio indicado para o uso 

em situações em que grandes deflexões do fio eram necessárias, como por exemplo, 

o uso nas técnicas ortodônticas em que dentes encontravam-se severamente mal 

posicionados (BURSTONE; QIN; MORTON, 1985). A partir destes resultados, vários 

estudos foram conduzidos na tentativa de se produzir fios ortodônticos com 

propriedades similares, sendo esse objetivo alcançado em 1986, com a introdução do 

“Japanese NiTi”. Pela primeira vez, com esta liga, foi comprovada a superelasticidade 

em um fio de níquel-titânio, permitindo a aplicação de forças fisiológicas aos dentes, 

mesmo com grandes deflexões do fio (MIURA et al., 1986; OKAMOTO et al., 1988; 

QUINTÃO; BRUNHARO, 2009). 

Apesar das excelentes propriedades adquiridas com o refinamento das 

técnicas de produção e estudos sucessivos sobre as ligas de níquel e titânio, ainda 

existia uma grande questão sobre a utilização desses fios em relação aos níveis de 

força ideais para a movimentação dentária. Clinicamente, não era possível mensurar 

a força aplicada ao dente, uma vez que a rigidez do fio, e consequentemente a sua 

força de desativação, dependem da quantidade de ativação realizada, e também da 

temperatura. Como já havia sido comprovado que quanto maior a ativação do fio, 

menor e mais constante é a força de desativação, a característica que restava a ser 
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controlada era a temperatura de transição dos fios para que o sistema de forças 

gerado durante o tratamento ortodôntico fosse mais previsível (GIL; PLANELL, 1999). 

Várias tentativas de controle da temperatura de transição foram feitas através 

de tratamentos térmicos dos fios, resultando nos fios termoativados, que visavam uma 

transformação de fase mais próxima à temperatura corporal. Até este ponto, as 

temperaturas Mf e Af ainda ocorriam em extremos de temperatura, tornando a 

determinação da TTR complexa e dificultando a produção de fios ortodônticos que de 

fato expressassem a superelasticidade (BURSTONE; QIN; MORTON, 1985; DUERIG 

et al., 1990; FISCHER-BRANDIES et al., 2003). 

Nas ligas binárias NiTi, a extensão da temperatura de transição (TTR) ou 

histerese é de 40° a 60°C, mas para a utilização clínica dos fios termodinâmicos (seja 

por tratamento térmico ou por substituição atômica formando as ligas terciárias) esta 

histerese deve ser reduzida ao máximo (GRABER TM, VANARSDALL RL, 2005). 

Com a introdução do cobre nas ligas ortodônticas de NiTi pela ORMCO 

Corporation, as temperaturas de transição entre as fases foram estabilizadas, o que 

permitiu a determinação das melhores indicações clínicas para cada Af definida pelo 

fabricante nos fios (GRAVINA et al., 2014; QUINTÃO; BRUNHARO, 2009; WANG et 

al., 2006). 

Quando se deseja níveis de carga mais altos, constantes e rapidamente 

liberados aos dentes durante a ativação, o fio de escolha é o de temperatura 

austenítica final a 27°C. Pelo fato de serem ativados a temperaturas inferiores à 

corpórea, exibem manifestação inicial do efeito memória de forma logo após a 

amarração, alinhando e nivelando dentes severamente mal posicionados de forma 

rápida, com um platô de força alto na desativação. Recomenda-se o resfriamento 

prévio dos mesmos antes de sua inserção aos braquetes para se evitar que a ativação 

ocorra enquanto estiverem sendo amarrados (QUINTÃO; BRUNHARO, 2009). 

Os fios CuNiTi 35°C são indicados quando forças moderadas e constantes são 

desejadas para alinhar, nivelar e girar elementos dentários malposicionados. Tais fios 

podem ser deformados a temperaturas inferiores a 20ºC, e retornam à configuração 

inicial após o aquecimento intrabucal. Além da superelasticidade, o fato da Af destes 

fios estar ligeiramente abaixo da temperatura oral, facilita a formação da SIM, 
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garantindo ao fio os efeitos da pseudoelasticidade. Como forças moderadas são 

geradas, configurações retangulares podem ser utilizadas em estágios iniciais do 

tratamento (QUINTÃO; BRUNHARO, 2009; SANTORO; NICOLAY; CANGIALOSI, 

2001). 

O fios comerciais CuNiTi 27°C e 35°C se encontrarão na sua fase martensítica 

no meio extraoral, e sabendo-se que a superelasticidade ocorre na fase R, esses fios 

ao serem colocados na cavidade oral, que possui temperatura média de 36,5°C, já 

terão sua estrutura cristalina completamente transformadas em austenítica, uma vez 

que suas Af são 27° e 35°C (QUINTÃO; BRUNHARO, 2009; SANTORO; NICOLAY; 

CANGIALOSI, 2001). Se forem simplesmente amarrados aos dentes mal 

posicionados, poderão transmitir forças inadequadas ao periodonto, e,  por isso, 

necessitam serem deformados para a formação da MIT, e dessa maneira 

expressarem comportamento superelástico (fenômeno pseudoelástico), transmitindo 

forças mais leves e constantes (SANTORO; BESHERS, 2000; SANTORO; NICOLAY; 

CANGIALOSI, 2001). Assim, como dependem de grandes deformações, esses fios 

podem ser indicados para o uso em apinhamentos severos, desde que sejam 

deformados antes da inserção e amarração aos bráquetes (SANTORO; NICOLAY; 

CANGIALOSI, 2001). 

Para forças suaves e intermitentes, os fios termoadinâmicos de CuNiTi a 40ºC 

devem ser os de escolha. Recomenda-se sua utilização como primeiros arcos em 

pacientes hipersensíveis à dor e que apresentem dentes severamente 

malposicionados, ou com comprometimento periodontal, permitindo a inserção de fios 

de secção retangular em uma fase mais precoce do tratamento, já oferecendo maior 

estabilidade para a movimentação dentária. Como são ativados a 40ºC, acima da 

temperatura corporal e com platô superelástico bem baixo, os pacientes devem ser 

instruídos a consumir líquidos quentes várias vezes ao dia, para promover tal ativação 

(QUINTÃO; BRUNHARO, 2009). 

Nos fios CuNiTi 40°C, como sua Af é acima da temperatura oral, eles não 

dependem da deformação do fio para que tenham martensita suficiente na sua 

estrutura para expressar o comportamento superelástico, uma vez que a sua TTR será 

igual ou muito próxima à temperatura oral. Sendo assim, quando inseridos no meio 

oral, os fios 40°C irão expressar a termoelasticidade, que é a superelasticidade pura, 
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com a fase R (fase de transição entre martensita e austenita em que se expressa o 

platô superelastico) presente durante toda a desativação do fio, sem a necessidade 

de deformação prévia. Isso implica em forças ainda mais leves do que os outros fios 

termodinâmicos, intermitentes e previsíveis, sendo esses fios os de escolha para os 

pacientes com comprometimento periodontal (QUINTÃO; BRUNHARO, 2009; 

SANTORO; NICOLAY; CANGIALOSI, 2001). 

A partir da observação destes fenômenos e comportamentos distintos, este 

estudo intenta caracterizar os fios ortodônticos termodinâmicos com adição de cobe e 

Af a 35°C disponíveis no mercado nacional, como será visto a seguir.  
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3 OBJETIVOS  

 

3.1 Objetivo geral 

 

Caracterizar a composição e comportamento dos fios de CuNiTi de cinco 

marcas comerciais – American Orthodontics®, Eurodonto®, Morelli®, ORMCO® e 

Orthometric®.  

 

3.2 Objetivos específicos 

 

a. Definir o limiar de temperatura para mudança de fase em cada marca. 

b. Definir a taxa de superelasticidade e o platô de forças de desativação de cada 

marca; 

c. Classificar os fios quanto à sua composição química e distribuição elementar 

superficial; 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

a Materiais 

A amostra do estudo foi constituída de 40 arcos pré-contornados, 

termodinâmicos com adição de cobre, espessura de 0.017” x 0.025” com temperatura 

de transição de 35°C, sendo 8 de cada marca comercial (Tabela 1). Os fios foram 

submetidos à verificação da padronização de suas medidas de secção transversal; 

ensaios de tração uniaxial, para determinação do comportamento superelástico; 

fluorescência de raio x para descrição qualitativa e quantitativa da composição 

química superficial; microscopia eletrônica de varredura, para evidenciar a 

organização superficial dos elementos que compõem a liga; e ensaio de calorimetria 

diferencial para determinar as temperaturas de transição entre as fases 

cristalográficas dos fios. 

As amostras foram divididas em cinco grupos, conforme a sua marca comercial 

(Tabela 1): 

 

Tabela 1: distribuição dos grupos amostrais. 

GRUPO NOME MARCA LOTE 

G1 Tanzo American Orthodontics C92395 

G2 COBRE - NiTi Eurodonto F1408000 

G3 Thermocopper NiTi Morelli 2102848 

G4 Copper Ni-Ti 35°C ORMCO 021544059 

G5 Flexy Thermal Orthometric 020917001 

 

b Método 

4.1 Padronização da amostra 

 

Para a verificação da padronização das amostras, as dimensões dos fios foram 

determinadas com um paquímetro digital, com precisão de 0,001mm (Starret, E.U.A.). 

Foram selecionados aleatoriamente 5 unidades do mesmo lote, limpos com álcool, 

bem como as garras do paquímetro, e cada fio foi medido 5 vezes tanto em altura 
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quanto em largura em pontos diferentes de cada arco (VERSTRYNGE; VAN 

HUMBEECK; WILLEMS, 2006). 

 

4.2 Ensaio de calorimetria  

 

Na intenção de definir a temperatura de transição dos fios, foi realizado o teste 

de calorimetria diferencial (DSC - Diferential Scanning Calorimetry) com o auxílio da 

máquina Netzsch Polyma DSC 214 (Selb, Alemanha). Para esse tipo de ensaio, 

baseado na ISO 15841 (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2008) e na ASTM - 

American Society for Testing and Materials (ASTM D3418-08, 2009), as amostras 

foram obtidas da porção mais reta de cada arco, cortadas com alicate ortodôntico, em 

pedaços de aproximadamente 3mm, pesando aproximadamente 3,5 mg, medidas em 

uma balança eletrônica de precisão com 10 µg de acurácia. Após o corte e a pesagem, 

cada espécime foi limpa com álcool, secada e colocada em um cadinho de alumínio 

coberto e selado, e então colocado em uma máquina de DSC para análise térmica 

(ASTM D3418-08, 2009; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2008). 

Foram submetidas ao teste de calorimetria diferencial três amostras de cada 

fabricante. A câmara de aquecimento foi preenchida com uma atmosfera de gás de 

nitrogênio a 50 mL/min para evitar a condensação da água e do material de oxidação, 

e um outro cadinho de alumínio vazio foi utilizado como referência inerte (ASTM 

D3418-08,2009; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2008). 

A máquina foi calibrada imediatamente antes da execução dos testes. A taxa 

de aquecimento e resfriamento utilizada foi de 10°C/min, em uma variação de 

temperatura entre 60°C e -40°C. A máquina de DSC estava conectada diretamente a 

um computador com o software Platinum (TA Instruments, E.U.A.) para realizar as 

análises quantitativas, qualitativas e construção dos gráficos das reações exotérmicas 

no resfriamento e endotérmica no aquecimento, determinando os valores de entalpia 

e temperaturas inicial e final de cada reação. As temperaturas iniciais e finais das 

fases austenítica e martensítica são derivadas dos gráficos produzidos pelo software, 

de acordo com o padrão de transição da temperatura determinado pelo experimento 

(HÖHNE; HEMMINGER; FLAMMERSHEIM, 2004; POMPEI-REYNOLDS; 

KANAVAKIS, 2014; SPINI et al., 2014). 
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4.3 Ensaio de tração 

 

Para a realização do ensaio de tração, a ISO 6892 – 1(2009) foi utilizada como 

referência (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2009). De acordo com essa norma, o 

corpo de prova deveria ter comprimento mínimo de 15mm. Como as peças a serem 

testadas foram arcos pré-contornados, não existe um padrão de comprimento ideal 

nesta ISO, mas um alerta de que o espaço livre deve ser suficiente para as marcas 

de referência estarem a uma distância razoável das garras (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2009). 

Os arcos foram divididos em cinco grupos, de acordo com os fabricantes. As 

propriedades mecânicas dos fios foram definidas por meio de testes de resistência à 

tração, realizados na máquina universal de testes mecânicos MultiTest 2.5d 

(Mecmesin Corporation, E.U.A.). Foi utilizada uma célula de carga (Mecmesin 

Corporation, E.U.A.)  de 100 N (10 kgf) com a velocidade de 1mm por minuto, com 

aplicação de carga e posterior relaxamento, sem que as amostras tenham atingido o 

limite de deformação plástica, visto que a deformação realizada foi 8% de seu 

comprimento inicial (GRAVINA et al., 2014). 

Para a realização dos ensaios de tração, os fios ortodônticos foram fixados à 

uma garra, especialmente projetada e adaptada para o ensaio. Foi tomado o cuidado 

para não esmagar os corpos de prova durante a realização dos testes, assim como, 

foram descartadas as amostras prejudicadas pelo esmagamento e deslize provocado 

pelas garras mecânicas (MARTINS et al., 2015) 

Por se tratar de fios termoativados com adição de cobre e Af 35°C, todo o 

ensaio foi realizado com temperatura controlada de 37°C. A temperatura foi controlada 

por meio de um soprador de ar quente com potência de 1.800W  (Bosch, Holanda) em 

velocidade mínima, a uma distância de 30cm das garras da máquina de ensaio, com 

a ajuda de um controlador de temperatura termopar (Johnson Controls® PENN, 

E.U.A), e caixa térmica em isopor envolvendo todo o sistema de garras. 

O espaço livre de fio entre as garras foi de 25mm para todas as amostras, 

medido por meio de um paquímetro com 0,01mm de precisão (Starret®, E.U.A.) e a 

deformação dos fios foi de 2mm de ativação e desativação, coincidindo com os 8% de 

deformação preconizados pela literatura (GRAVINA et al., 2014). 
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Para determinar o platô de forças expressado pelos fios, para cada desativação 

foi identificada uma reta de regressão linear no segmento mais horizontal do gráfico 

de carga/deflexão da fase martensítica das molas. Primeiro determinou-se os pontos 

iniciais e finais do maior segmento horizontal possível no gráfico, de modo que a reta 

de regressão que passasse sobre eles fosse a mais horizontal possível e que fosse 

obtido um coeficiente de determinação de ao menos 0,99. Assim, esta reta explicaria 

quase perfeitamente os valores do segmento do gráfico do ponto inicial ao final deste 

segmento, chamado de platô clínico superelástico. O valor da força do platô de cada 

amostra foi dado pelo ponto médio do segmento do gráfico entre os pontos inicial e 

final (ALMUSSA, 2013). 

A taxa de superelasticidade (taxa SE) foi calculada por meio da razão entre 

duas retas geradas na curva de desativação dos fios testados. A primeira reta, 

relativamente mais horizontal, é a regressão linear citada anteriormente, e de sua 

equação foi obtido o módulo de elasticidade (E1). A segunda reta, mais vertical, foi 

obtida a partir dos três primeiros pontos da curva de desativação do gráfico de 

carga/deflexão, e de sua equação também é obtido o módulo de elasticidade (E2). 

Assim, a taxa SE pode ser calculada através da razão entre E2/E1. Quando essa taxa 

SE era superior a 8, os fios apresentavam comportamento superelástico (ALMUSSA, 

2013; VIEIRA et al., 2016). 

4.4 Acabamento superficial e composição química 

O estudo da metalografia das microestruturas dos fios, na condição de como 

recebidos, foi feito por microscopia eletrônica de varredura – MEV e espectroscopia 

de energia dispersiva – EDS, em um microscópio JEOL-JSM, modelo T-330 A 

(Toronto Surplus & Scientific Inc., Canadá), no laboratório do Departamento de 

Engenharia de Materiais da UFRN (NAKANDAKARI, 2000). 

O  equipamento foi utilizado na análise química quantitativa e qualitativa para 

determinar a composição química superficial dos fios em cada grupo e evidenciar as 

fases (elementos ou associações) que os compõem. Foi obtida uma imagem 

fractográfica e a composição química foi determinada automaticamente em 

porcentagens. 
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4.5 Análise estatística 

Devido à pequena variabilidade inerente aos testes mecânicos com fios, foram 

utilizados testes paramétricos. A análise estatística dos dados obtidos foi realizada 

por meio de comprovação da sua distribuição normal, com o teste de Kolmogorov-

Smirnov, seguido pela análise de variância OneWay, considerando o nível de 

significância de 5%, a qual indica para quais variáveis ou interações as diferenças 

entre as médias foram significativas, sendo esta complementada pelo teste de 

comparações múltiplas de Tukey, também ao nível de significância de 5%. Para isso, 

foi utilizado o software SPSS®, v.11.0 (Chicago, Illinois – USA) para Windows.  
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5 RESULTADOS 

 

5.1   Padronização da Amostra 

Todos os fios apresentaram dimensões da secção transversal compatíveis com 

as informações fornecidas pelos fabricantes, com altura igual a 0,017” e largura igual 

a 0,025” (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Mensuração das dimensões das amostras em polegadas. 

  ALTURA LARGURA 

 n MÉDIA DP MÉDIA DP 

G1 5 0,017 0,00 0,025 0,00 

G2 5 0,017 0,00 0,025 0,00 

G3 5 0,017 0,00 0,025 0,00 

G4 5 0,017 0,00 0,025 0,00 

G5 5 0,017 0,00 0,025 0,00 

 

 

5.2 Ensaio de Calorimetria (DSC – Diferential Scanning Calorimetry) 

Foram realizados os testes de calorimetria diferencial em três amostras de cada 

fabricante, evidenciando as médias de temperaturas para cada etapa da fase 

austenítica. Após análise estatística foi possível observar (Tabela 3) que o 

comportamento termodinâmico das amostras para a temperatura austenítica final, que 

é a informação fornecida pelos fabricantes, ocorreu de forma similar entre as marcas 

American Orthodontics® - G1 (29,40°C), Eurodonto® - G2 (29,13°C) e Morelli® - 

G3 (31,43°C), com p>0,05. Somente Ormco® - G4 (32,77°C) e Orthometric® - G5 

(35,17°C) apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre si e entre os 

outros grupos, sendo G5 o único grupo que expressou temperatura austenítica final 

igual à informada em sua embalagem. 
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Tabela 3: ANOVA OneWay e pós-teste de Tukey. Valores de temperatura em °C. 

  AS PICO A AF 

n Média DP Média DP Média DP 

G1 3 9,63a 0,42 19,80a 0,44 29,40a 0,62 

G2 3 14,93bc 0,15 22,93b 0,25 29,13a 0,25 

G3 3 10,10a 0,82 22,63b 1,02 31,43a 0,95 

G4 3 12,90a 0,70 24,17a 0,85 32,77b 0,61 

G5 3 17,00bc 1,93 27,53b 1,10 35,17c 0,85 

         Letras diferentes significam diferença estatisticamente significativa p<0,05.  



25 
 

5.3 Tração 

As análises dos dados obtidos a partir dos testes de tração uniaxial 

demonstraram que os fios estudados apresentam comportamento superelástico, com 

taxa SE maior do que 8. 

Os fios do G1 apresentaram taxa SE igual a 51,91 e média de força do platô foi 

de 36,49N. O G2 expressou taxa SE igual a 30,27 e a média de força do platô foi de 

27,34N. Os fios do G3 demonstraram taxa SE igual a 12,11 e a média de força do 

platô foi de 19,24N, enquanto que os fios do G4 apresentaram taxa SE igual a 23,64 

e a média de força do platô foi de 37,54N. Os resultados dos testes mecânicos do 

grupo G5 demonstraram taxa SE igual a 21,27 e média de força do platô de 17,87N. 

Após análise estatística verificou-se que G1 e G4 expressaram comportamento 

similar entre si, com diferença estatisticamente significativa (p<0,05) entre G3 e G5, 

enquanto G2 apresentou semelhança estatística com todos os outros grupos. (Tabela 

4) 

 

Tabela 4: Taxas de superelasticidade (taxa SE) e platôs de força em N. 

 
 TAXA SE PLATÔ DE FORÇA (N) 

n Média DP Média DP 

G1 5 51,91 61,62 36,49b 2,71 

G2 5 30,27 16,29 27,34ab 12,54 

G3 5 12,11 3,80 19,24a 8,36 

G4 5 23,64 19,23 37,54b 2,61 

G5 5 21,27 6,91 17,87a 5,02 

Letras diferentes significam diferença estatisticamente significativa p<0,05.  
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5.4 Distribuição e composição química superficial 

5.4.1 MEV –EDS 

A concentração superficial, em porcentagem, dos elementos Titânio (Ti), Níquel 

(Ni), Cobre (Cu) e Alumínio (Al) para cada fabricante está descrita na tabela 5. As 

figuras 3 a 7 representam a imagem fractográfica e distribuição superficial dos 

elementos químicos que compõe os fios de acordo com cada fabricante (Tabela 5). 

 

Tabela 5: Média dos valores em porcentagem da distribuição superficial dos 
elementos na face frontal e lateral de cada amostra. 
 

 Ti Ni Cu Al 

G1 46,85 46,03 6,32 0,81 

G2 42,62 42,38 4,83 4,35 

G3 51,14 40,85 7,02 0,97 

G4 45,82 47,35 5,58 1,27 

G5 48,01 43,61 4,57 4,05 

 

  



27 
 

  

Figura 3: AMERICAN ORTHODONTICS® a) EDS - Espectrometria da dimensão mais larga do 

fio (0,025”); b) MEV - Topografia e distribuição superficial dos elementos químicos da dimensão mais 
larga do fio (0,025”); c) EDS - Espectrometria da dimensão mais estreita do fio (0,017”); d) MEV - 

Topografia e distribuição superficial dos elementos químicos da dimensão mais estreita do fio (0,017”). 
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5.4.1.3 MORELLI®: 

 

Figura 4: EURODONTO® a) EDS - Espectrometria da dimensão mais larga do fio (0,025”); b) MEV - 

Topografia e distribuição superficial dos elementos químicos da dimensão mais larga do fio (0,025”); c) 
EDS - Espectrometria da dimensão mais estreita do fio (0,017”); d) MEV - Topografia e distribuição 

superficial dos elementos químicos da dimensão mais estreita do fio (0,017”). 
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Figura 5: MORELLI® a) EDS - Espectrometria da dimensão mais larga do fio (0,025”); b) MEV - 

Topografia e distribuição superficial dos elementos químicos da dimensão mais larga do fio (0,025”); c) 
EDS - Espectrometria da dimensão mais estreita do fio (0,017”); d) MEV - Topografia e distribuição 

superficial dos elementos químicos da dimensão mais estreita do fio (0,017”). 
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Figura 6: ORMCO® a) EDS - Espectrometria da dimensão mais larga do fio (0,025”); b) MEV - 

Topografia e distribuição superficial dos elementos químicos da dimensão mais larga do fio (0,025”); c) 
EDS - Espectrometria da dimensão mais estreita do fio (0,017”); d) MEV - Topografia e distribuição 

superficial dos elementos químicos da dimensão mais estreita do fio (0,017”). 
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Figura 7: ORTHOMETRIC® a) EDS - Espectrometria da dimensão mais larga do fio (0,025”); b) MEV 

- Topografia e distribuição superficial dos elementos químicos da dimensão mais larga do fio (0,025”); c) 
EDS - Espectrometria da dimensão mais estreita do fio (0,017”); d) MEV - Topografia e distribuição 

superficial dos elementos químicos da dimensão mais estreita do fio (0,017”). 
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6 DISCUSSÃO 

 

Quando um fio ortodôntico com características superelásticas é utilizado durante 

um tratamento ortodôntico, sabe-se que a força expressada por esse fio em um dente 

depende de vários fatores, tais como a temperatura em que se inicia a transformação 

de martensita para austenita (As) até atingir a transformação completa (Af), a 

quantidade de deformação aplicada durante a ativação neste fio e também dos 

processos de manufatura deste material (POMPEI-REYNOLDS; KANAVAKIS, 2014). 

Assim, o desenvolvimento preciso das variações das temperaturas de transição de 

cada fio é um dos fatores essenciais para que o mesmo se comporte clinicamente 

como o esperado, expressando suas características de superelasticidade e 

pseudoelasticidade. Contudo, se existem variações entre as TTRs dos fios devido a 

sensibilidade da técnica de manufatura, é plausível que os fios produzidos por 

fabricantes diferentes apresentem comportamentos termodinâmicos e mecânicos 

diferentes (POMPEI-REYNOLDS; KANAVAKIS, 2014; SANTORO; NICOLAY; 

CANGIALOSI, 2001; SPINI et al., 2014). 

Buscando compreender as discrepâncias existentes entre os fios de diferentes 

fabricantes analisados neste estudo, foi realizada a mensuração das alturas e larguras 

de cada fio a fim de verificar a existência de alterações destas dimensões. Todos os 

grupos apresentaram dimensões padronizadas (0,017” x 0,025”), o que exclui este 

fator como possível explicação para as variações de comportamento verificadas. 

Entre as marcas comerciais avaliadas, somente o fio FlexyNiTi Copper da 

Orthometric® (G5) alcançou a temperatura Af informada pelo fabricante (35ºC) com 

diferença estatisticamente significativa para todos os outros grupos, e além disso 

apresentou a menor média do platô de força (17,9N) na desativação. A taxa SE foi de 

21,3, o que comprova o comportamento superelástico da liga. Assim sendo, na 

temperatura bucal de 37ºC espera-se que o fio esteja em sua fase austenítica final. 

Contudo, devido a transformação martensítica induzida pela deformação durante a 

instalação do fio clinicamente, este estará expressando sua pseudoelasticidade. Este 

fato implica em transferência de forças mais baixas e constantes durante o tratamento 

ortodôntico, configurando a situação ideal para movimentação dentária (BURSTONE; 

QIN; MORTON, 1985; FISCHER-BRANDIES et al., 2003; GIL; PLANELL, 1999; 

GRABER TM, VANARSDALL RL, 2005; HAIDER et al., 2009; MIURA et al., 1986, 
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1988; OKAMOTO et al., 1988; PANDIS; POLYCHRONOPOULOU; ELIADES, 2009; 

QUINTÃO; BRUNHARO, 2009; SANTORO; NICOLAY; CANGIALOSI, 2001; 

WILLIAM; HENRY; DAVID, 2007). 

Este comportamento térmico e mecânico pode ser explicado pela composição 

química da liga. Foi observado que a concentração de Ti foi maior que a de Ni (48,01% 

e 43,61%), sendo esta diferença a segunda maior dentre as marcas avaliadas. Assim 

sendo, para que o fio pudesse expressar uma temperatura de transição adequada e 

estabilizada para o uso clínico, a incorporação do Cu se torna imprescindível (DUERIG 

et al., 1990; FISCHER-BRANDIES et al., 2003; GRAVINA et al., 2014; QUINTÃO; 

BRUNHARO, 2009; WANG et al., 2006). Os resultados mostraram que a concentração 

de Cu foi de 4,57%, a mais baixa entre todas. Desta forma, era de se esperar que este 

fabricante possivelmente não apresentasse resultados satisfatórios em relação a Af, 

comparado à concentração de cobre presente nas outras marcas. Entretanto, foi 

observado que a concentração de Al foi de 4,05%, o que leva à conclusão que a 

associação destes elementos químicos pode ter sido o responsável pelo excelente 

comportamento termodinâmico do fio. Estudos na literatura têm comprovado que as 

ligas binárias e terciárias que contém Cu e Al na sua composição têm exibido 

excelentes propriedades térmicas e elétricas, além da memória de forma e 

superelasticidade (DUERIG et al., 1990; OLIVEIRA et al., 2016). 

Os fios COBRE Ni-Ti da Eurodonto® (G2), apresentaram concentrações similares 

de Cu e Al (4,83% e 4,35%, respectivamente), contudo seu comportamento térmico 

foi inferior (Af = 29,13ºC). Além disso, revelou proporção equiatômica entre níquel e 

titânio (Ni 42,38% e Ti 42,62%), taxa SE de 30,3 e platô de força de 27,3N. O fato de 

existir uma proporção equilibrada entre níquel e titânio nestes fios já garante uma 

estabilidade no comportamento térmico e mecânico deste material (DUERIG et al., 

1990; GRABER TM, VANARSDALL RL, 2005) não sendo necessário nenhum tipo 

tratamento específico para prevenir a decomposição em outras fases nas 

temperaturas intermediárias (DUERIG et al., 1990). Deste modo, parece seguro 

afirmar que a adição de cobre à liga juntamente com o alumínio provocou uma 

diminuição da temperatura austenítica final, justificando o comportamento 

termodinâmico destes fios (DUERIG et al., 1990; FISCHER-BRANDIES et al., 2003; 

GRAVINA et al., 2014; OLIVEIRA et al., 2016; QUINTÃO; BRUNHARO, 2009; WANG 

et al., 2006).  
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Os fios Tanzo da American Orthodontics® (G1) apresentaram média de platôs de 

força alta (36,49N) e média de temperatura Af (29,4°C) abaixo do identificado em suas 

embalagens. Nesta liga metálica, tal qual os fios Eurodonto® (G2), o ensaio MEV-EDS 

evidenciou uma composição química superficial em que a concentração de Ni e Ti é 

equilibrada (46,03% e 46,85%), porém com concentração de Cu igual a 6,32% e uma 

pequena porção de Al (0,81%). O fato da temperatura Af deste grupo encontrar-se 

praticamente 7°C abaixo da temperatura corporal média nos leva a crer que a 

estrutura cristalina desta liga metálica se encontra na sua fase austenítica 

completamente estabilizada quando inserida no meio intraoral (BURSTONE; QIN; 

MORTON, 1985; DUERIG et al., 1990; GRABER TM, VANARSDALL RL, 2005; 

OLIVEIRA et al., 2016; POMPEI-REYNOLDS; KANAVAKIS, 2014; SANTORO; 

NICOLAY; CANGIALOSI, 2001; WILLIAM; HENRY; DAVID, 2007) ou, no caso deste 

estudo, quando foi submetida a um ensaio de tração uniaxial com temperatura 

controlada de 37°C. Com isso, aparentemente, os níveis de deformação exigidos para 

que ocorra a transformação da fase austenítica final para a martensítíca induzida por 

estresse, expressando a pseudoelasticidade, tornam-se mais elevados. Assim sendo, 

possivelmente a deformação aplicada no estudo pode não ter sido a suficiente para 

que houvesse a transformação completa de fase, resultando em valores altos no 

ensaio de tração (Figura 8). (BURSTONE; QIN; MORTON, 1985; FISCHER-

BRANDIES et al., 2003; GIL; PLANELL, 1999; GRABER TM, VANARSDALL RL, 2005; 

HAIDER et al., 2009; MIURA et al., 1986, 1988; OKAMOTO et al., 1988; PANDIS; 

POLYCHRONOPOULOU; ELIADES, 2009; QUINTÃO; BRUNHARO, 2009; 

SANTORO; NICOLAY; CANGIALOSI, 2001; WILLIAM; HENRY; DAVID, 2007). 

 

Figura 8: Gráfico de carga x deflexão demonstrando o comportamento mecânico dos fios superelásticos 

termodinâmicos 
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A amostra de fios ortodônticos THERMOCOPPER NiTi da Morelli® (G3) 

apresentou a segunda menor média de platôs de força (19,2N) e temperatura Af de 

31,43°C. Sua composição química revelou a maior concentração de Ti e Cu dentre 

todos os grupos (51,14% e 7,02%), a menor concentração de Ni (40,85%) e 

concentração de Al igual a 0,97%. Deste modo, a discrepância de concentração entre 

Ni e Ti geraria um comportamento térmico com grande variação de temperatura Af. 

Contudo, a alta concentração de Cu na liga proporciona a estabilização da 

temperatura Af em um valor próximo ao indicado pela fabricante. Este resultado 

corrobora com a literatura onde a incorporação do elemento Cu tem a capacidade de 

estabilizar as TTRs tornando o comportamento termodinâmico menos sensível às 

concentrações de Ni e Ti (DUERIG et al., 1990; FISCHER-BRANDIES et al., 2003; 

GRAVINA et al., 2014; OLIVEIRA et al., 2016; QUINTÃO; BRUNHARO, 2009; WANG 

et al., 2006; WILLIAM; HENRY; DAVID, 2007). Provavelmente, se neste material a 

concentração de Cu fosse um pouco menor e tivesse uma concentração maior de Al, 

sua temperatura Af se aproximaria ainda mais daquela indicada pelo fabricante. 

Apesar destes fios terem expressado temperatura Af menor do que a informação 

fornecida em suas embalagens, o seu comportamento mecânico foi classificado 

estatisticamente como similar aos fios do grupo G5, com médias baixas nos platôs de 

força, o que os torna adequados para o uso clínico dentro das indicações específicas 

para o uso dos fios termodinâmicos a 35°C. 

As análises realizadas nos fios Copper Ni-Ti ORMCO® (G4) revelaram para este 

grupo uma temperatura Af de 32,77°C, a segunda maior dentre as marcas estudadas, 

e a média mais alta de platôs de força (37,5N) de todos. Além desses parâmetros, 

também foi o único grupo com concentração de Ni (47,35%, a maior de todas as 

amostras) maior do que a de Ti (45,82%), com concentração de Cu de 5,58% e Al 

igual a 1,27%. Assim sendo, o Cu aproxima a temperatura Af da indicada pelo 

fabricante, (DUERIG et al., 1990; FISCHER-BRANDIES et al., 2003; GRAVINA et al., 

2014; OLIVEIRA et al., 2016; QUINTÃO; BRUNHARO, 2009; WANG et al., 2006; 

WILLIAM; HENRY; DAVID, 2007)  porém a baixa concentração de Al, somada à maior 

concentração de Ni, provavelmente são os responsáveis por não ter atingido a 

temperatura Af de 35°C, ou ainda, pelos altos índices de forças expressados. A 

literatura demonstra que a incorporação de Cu deve ser feita em substituição ao Ni, 

visto que apresentam número atômico semelhante (vizinho na tabela periódica), e 
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ainda, o titânio por ser elemento que é bastante dúctil é um dos responsáveis pela 

menor carga-deflexão da liga.(DUERIG et al., 1990; GIL; PLANELL, 1999) Assim, 

além do Cu para estabilizar a TTRs, em ligas não equiatomicas uma maior 

concentração de Al parece ser fundamental para elevar as temperaturas de transição. 

Além disso, vários fatores podem influenciar a força liberada pelo fio, tais como a 

proporção inicial dos metais na liga, as condições de recozimento, quantidade de 

trabalho a frio realizado, e a quantidade de tempo e a temperatura na qual o fio foi 

tratado termicamente. Dentro destes parâmetros, mesmo pequenas variações em um 

ou mais desses fatores podem produzir grandes efeitos no comportamento mecânico 

do material (DUERIG et al., 1990; OLIVEIRA et al., 2016; POMPEI-REYNOLDS; 

KANAVAKIS, 2014; WANG et al., 2006). 

Portanto, clinicamente, quando um fio é inserido nos bráquetes, os 

posicionamentos cervico-incisal e vestíbulo-lingual de cada elemento dentário, bem 

como as distâncias mesio-distais entre os bráquetes afetam a quantidade de 

deformação e força exercida por este fio no dente. Portanto, é importante lembrar que 

os resultados obtidos nestes estudos de força não necessariamente refletem as forças 

liberadas em uma situação clínica, mas são válidos para comparar o comportamento 

de um fio em relação aos outros, em um ambiente completamente controlado, sob as 

mesmas condições para cada fio (POMPEI-REYNOLDS; KANAVAKIS, 2014).  Apesar 

das diferenças encontradas neste estudo, todos os fios podem ser utilizados 

clinicamente, com atenção aos resultados obtidos em cada etapa do tratamento que 

dependem não somente das forças liberadas pelos fios, mas também da indicação 

clínica e condição geral de cada paciente. 

7 CONCLUSÃO 

 

De acordo com os resultados obtidos no estudo, podemos concluir que: 

 Os fios do grupo G5 foram os únicos a apresentar temperatura Af 

semelhante a indicada pelo fabricante. 

 Os fios do G5 e G3 apresentaram os menores índices de platô de força 

durante a desativação, e são estatisticamente similares entre si. 

 Todos os fios apresentam superelasticidade. 
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