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RESUMO 

Objetivos: Este estudo avaliou e comparou a flexibilidade em cantiléver de 

instrumentos RaCe de mesmo diâmetro nominal em D0, porém com diferentes 

conicidades.  

Materiais e Métodos: Trinta instrumentos RaCe nº 40 com 25 mm de 

comprimento foram divididos em três grupos iguais (n=10), de acordo com suas 

conicidades (0,02mm/mm, 0,04mm/mm e 0,06mm/mm) e submetidos ao ensaio 

de flexão em cantiléver (45º), com força aplicada em D3 e D6. 

Resultados: Na comparação da aplicação da força em D3 e D6 nas três 

conicidades empregadas, o teste t mostrou diferença significativa nos valores 

de carga máxima, para flexionar o instrumento na seguinte ordem: D3< D6, 

revelando maior flexibilidade em cantiléver (menor resistência em flexão) em 

D3 do que em D6. Comparando a aplicação da força em D3 e D6 nos três 

grupos, o teste ANOVA mostrou diferença significativa entre grupos (p=0,000) e 

na aplicação do teste SNK houve diferença entre grupos com a seguinte ordem 

decrescente de flexibilidade: 0,02mm/mm > 0,04mm/mm > 0,06mm/mm.  

Conclusão: A flexibilidade de um instrumento endodôntico de Ni-Ti depende 

da conicidade e do local de aplicação da força, ou seja, varia ao longo de sua 

haste helicoidal cônica.  

Palavras-chave: Flexibilidade; conicidade; haste helicoidal cônica. 
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ABSTRACT  

Objectives: This study evaluated and compared the flexibility cantilever RaCe 

instruments of the same nominal diameter D0, but with different tapers. 

Materials and methods: Thirty RaCe instruments # 40 to 25mm in length were 

divided into three groups (n = 10) in accordance with their taper (.02, .04 and 

.06) and subjected to testing bending cantilever (45°) with force applied to D3 

and D6. 

Results: Compared to the application of force in D3 and D6 in the three used 

tapers, the t test showed significant differences in maximum load values, to flex 

the instrument in the following order: D3 <D6, revealing greater flexibility 

cantilevered (least resistance in flexion) D3 than D6. Comparing the application 

of force in D3 and D6 in the three groups, the ANOVA showed a significant 

difference between groups (p = 0.000) and in the application of SNK test was no 

difference between groups with the following descending order of flexibility: .02> 

.04>.06. 

Conclusion: The flexibility of an endodontic instrument Ni-Ti depends on the 

taper and place of application of force, ie varies along its conical helical rod. 

Keywords: Flexibility; taper; helical conical shaft.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 No tratamento endodôntico, a etapa do preparo químico-mecânico 

(PQM) tem como objetivos, a limpeza, a ampliação e a modelagem do canal 

radicular, alcançados pelo emprego de instrumentos endodônticos associados 

à irrigação de substâncias químicas auxiliares e aspiração. Consequentemente, 

substâncias irritantes e tecido pulpar vivo ou necrosado são eliminadas, 

proporcionando um ambiente mais favorável para a reparação dos tecidos 

perirradiculares (LOPES et al., 2015c).  

Segundo SCHILDER (1974), o sucesso da terapia endodôntica está 

diretamente relacionado ao adequado preparo do canal radicular. A ampliação 

e a modelagem buscam alcançar a confecção de um formato cônico contínuo, 

mantendo a forma original do canal e do forame apical, condição que favorece 

a realização de uma obturação tridimensional.  

Diversos protocolos clínicos e instrumentos endodônticos vêm sendo 

propostos, todavia, manter a forma original de um canal radicular curvo durante 

a instrumentação, pode representar uma tarefa complexa e desafiadora. Isto 

porque, erros processuais podem ocorrer provenientes da rigidez da liga de 

aço inoxidável, utilizada na fabricação de instrumentos endodônticos (WALIA et 

al., 1988; ROWAN et al., 1996).  

De acordo com LOPES et al. (2009), instrumentos endodônticos de aço 

inoxidável em maiores diâmetros, apresentam menor flexibilidade em 

comparação aos de menores diâmetros, e por isso podem causar iatrogenias, 

durante a instrumentação do segmento apical do canal radicular. Para 

HAAPASALO & SHEN (2013), a rigidez de um instrumento endodôntico de aço 
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inoxidável aumenta proporcionalmente com diâmetros maiores e quanto mais 

flexível, menor será a ocorrência de erros de procedimentos.  

A fim de minimizar a ocorrência de efeitos indesejáveis durante o PQM, 

causados pelo uso de instrumentos de aço inoxidável foi introduzida na 

Endodontia, a liga metálica níquel-titânio (Ni-Ti). WALIA et al. (1988) relataram 

o primeiro uso de instrumentos endodônticos fabricados a partir de um fio 

ortodôntico de Nitinol. Todavia, CIVJAN et al. em 1975, já tivessem proposto o  

uso da liga Ni-Ti na Endodontia. O instrumento endodôntico de Ni-Ti 

demonstrou ter de duas a três vezes maior flexibilidade em flexão e torção, 

assim como, uma maior resistência à fratura, quando comparado ao 

instrumento de aço inoxidável (HAAPASALO & SHEN, 2013). A liga Ni-Ti 

promoveu um grande avanço na instrumentação de canais radiculares curvos, 

pois aumentou significativamente a flexibilidade do instrumento endodôntico.  

Devido ao seu baixo módulo de elasticidade, a liga Ni-Ti propiciou o 

desenvolvimento e a fabricação de novas formas de seção reta transversal e 

conicidades variadas. Além disso, a superelasticidade dessa liga metálica 

possibilitou o emprego desses instrumentos por meio de motores com giro 

contínuo ou reciprocante, durante o preparo de um canal curvo, aumentando a 

agilidade e a eficácia da instrumentação. Portanto, na clínica diária, esses 

instrumentos permitem gerar resultados mais previsíveis na instrumentação, 

com melhor manutenção da forma original do canal radicular e do forame 

apical, além de um menor transporte apical (GLOSSON et al., 1995; AL-

HADLAQ et al., 2010; PEREIRA et al., 2012). 

O diâmetro da ponta da parte de trabalho de um instrumento 

endodôntico é denominado D0, o qual é um diâmetro virtual que consiste na 
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projeção da conicidade da parte de trabalho, até a ponta do instrumento. Os 

diâmetros nominais em D0 expressos em centésimos de milímetros 

correspondem aos números dos instrumentos padronizados (ISO) e variam 

entre 06 a 140. Os diâmetros ao longo da parte de trabalho são denominados 

de D, seguido de um valor numérico correspondente à distância da ponta, até 

um determinado ponto na parte de trabalho. Por exemplo, D6 corresponde ao 

diâmetro da parte de trabalho a 6 mm da ponta do instrumento endodôntico 

(LOPES et al., 2015b).  

A conicidade de um instrumento endodôntico é a relação entre o 

aumento do diâmetro, por unidade de comprimento (mm) da parte de trabalho. 

A conicidade dos instrumentos convencionais é de 0,02 mm/mm, ou seja, há 

um aumento de 2% a cada milímetro da parte trabalho. Conicidades maiores 

têm sido utilizadas em instrumentos de Ni-Ti mecanizados como, por exemplo, 

os valores de 0,04 e 0,06 mm/mm (LOPES et al., 2015b).  

A introdução da liga Ni-Ti na Endodontia foi um marco na especialidade, 

significando para muitos, a resolução de problemas clínicos enfrentados com a 

utilização de instrumentos de aço inoxidável. Entretanto, essa liga também 

possui algumas limitações, pois suas propriedades mecânicas podem ser 

afetadas por fatores como: o diâmetro, a conicidade e o desenho do 

instrumento, a composição química da liga e os processos termomecânicos 

aplicados durante sua fabricação (SCHÄFER et al., 2003; GRAZZIOTIN-

SOARES, et al., 2011; HAAPASALO & SHEN, 2013). Ademais, os 

instrumentos rotatórios de Ni-Ti demonstraram um risco maior de fratura 

(CHEN & MESSER, 2002; PETERS, 2004).  
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A redução da flexibilidade do instrumento endodôntico aumenta o risco 

de formação de degrau, transporte e perfuração do canal radicular. Para lidar 

com essas limitações, pesquisadores e fabricantes têm desenvolvido 

instrumentos com melhores propriedades mecânicas, buscando aumentar a 

flexibilidade e a resistência à fratura. Mudanças na seção reta transversal e na 

conicidade do instrumento, assim como, na composição química e no 

tratamento térmico da liga Ni-Ti, vêm permitindo ao profissional trabalhar de 

forma mais eficaz e segura (GRAZIOTIN-SOARES et al., 2011).  

Os instrumentos do sistema RaCe (FKG Dentaire, La Chaux-de-Fonds, 

Suíça) possuem arestas cortantes a partir da ponta, dispostas alternadamente 

na direção longitudinal (paralela) e oblíqua (inclinada), em relação ao eixo do 

instrumento. De acordo com LOPES et al. (2015b), a disposição das arestas 

paralelas ao longo eixo do instrumento, reduz a velocidade de avanço deste, 

evitando o efeito de rosqueamento no interior do canal radicular.  

Os instrumentos endodônticos de Ni-Ti podem apresentar conicidades 

constantes ou variáveis ao longo da haste de corte helicoidal, ou seja, em um 

mesmo instrumento, a resistência em flexão pode variar ao longo da haste 

helicoidal cônica. Forças trativas e compressivas são geradas alternadamente, 

durante a instrumentação de um canal radicular curvo. Portanto, é fundamental 

e de relevância clínica, que o operador conheça tanto a anatomia do canal 

radicular, bem como, as características e o comportamento mecânico dos 

instrumentos endodônticos empregados (LOPES et al., 2015b).  

A presença de curvaturas localizadas no segmento cervical e médio do 

canal radicular exige do instrumento endodôntico, uma maior flexibilidade 

nessa área, a fim de minimizar a ocorrência de acidentes ou erros de 
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procedimento. Assim, o presente estudo objetivou avaliar em laboratório, por 

meio de ensaios mecânicos, a influência da conidade da haste helicoidal 

cônica, na flexibilidade do instrumento mecanizado de Ni-Ti.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Anatomia do Canal Radicular 

O conhecimento da anatomia do canal radicular é um requisito 

fundamental para se realizar um PQM adequado e a complexidade anatômica 

do SCR continua a ser um fator limitante. Os métodos complementares de 

diagnóstico disponíveis na prática clínica até o momento, não possuem 

definição e acuidade suficientes para mostrar detalhes da complexa estrutura 

tridimensional do dente (VERSIANI et al., 2015). Exemplificando, podemos 

destacar o forame apical, que segundo VERSIANI et al. (2015), não apresenta 

formato uniforme, e na maioria dos dentes, se encontra lateralmente à 

superfície radicular, em uma distância que pode variar de 0,2 a 3,8 mm do 

ápice anatômico e diâmetro variando de 0,21 a 0,39 mm. 

PRUETT et al. (1997) definiu a forma da curvatura do canal através de 

dois parâmetros: ângulo e raio de curvatura. O raio de curvatura é o raio de um 

círculo, que coincide com o caminho tomado pelo canal radicular, na área de 

curvatura mais abrupta. E o ângulo de curvatura é o arco formado entre os 

pontos de desvio sobre o círculo, ou o ângulo formado entre as linhas 

perpendiculares traçadas das tangentes, cuja interseção ocorre no centro do 

círculo. O raio de curvatura demonstra o quão acentuado ou abrupto um ângulo 

de curvatura específico ocorre, quando o trajeto de um canal desvia de uma 

linha reta. Quanto menor o raio de curvatura, mais abrupto é o desvio do canal 

(FIGURA 1). 
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Figura 1 – Raio e ângulo de curvatura descritos pelos parâmetros raio (r) e ângulo (α).  
Fonte: PRUETT et al. (1997) 

 

LOPES et al. (1997) desenvolveram uma metodologia para a 

determinação do raio de curvatura. O raio deve ser medido na região de maior 

curvatura, utilizando-se o método geométrico (o centro da curva é determinado 

pelo encontro das mediatrizes de duas cordas da região de maior curvatura). 

De acordo com os valores dos raios, as curvaturas foram classificadas por 

LOPES et al. (1997) em suaves (≥ 20 mm), moderadas (> 10 mm e < 20 mm) e 

acentuadas (≤ 10 mm).  

Canais radiculares com o mesmo ângulo podem ter diferentes 

curvaturas, quando seus raios forem distintos. Quanto menor for o raio de 

curvatura, mais abrupta será a curvatura (MARTÍN et al., 2003).  

ROANE et al.(1985) afirmaram que a presença de curvaturas representa 

um obstáculo a mais, entre outros a serem enfrentados pelo profissional.  

Durante a instrumentação do canal radicular, quanto mais abrupta for a 

curvatura, mais concentradas serão as forças contra as paredes do canal 

(WILDEY et al., 1992). Se a técnica e os instrumentos não forem adequados, 

podem produzir resultados indesejáveis, como transportes, formação de 

degraus e até perfurações.  



8 
 

2.2. Instrumentos Endodônticos 

Inicialmente, os instrumentos endodônticos eram fabricados em aço 

carbono ou aço inoxidável e sem especificações técnicas. Em 1958, durante a 

2a Conferência Internacional de Endodontia foi sugerida uma padronização, 

que somente foi aceita em 1962, pela Associação Americana de Endodontistas. 

Em 1981, as especificações dos instrumentos foram revistas, incluindo a 

padronização da conicidade uniforme de 0,02 mm/mm, geometria, 

comprimento e estabelecimento de um limite de tolerância de 0,02 mm para 

mais ou menos, no diâmetro da ponta. Uma segunda revisão foi realizada em 

1989 (ZINELIS et al., 2002).  

A maior parte dos instrumentos endodônticos de Ni-Ti são fabricados por 

usinagem. Entretanto, em função da alta flexibilidade da liga metálica, tal 

processo pode gerar uma superfície defeituosa, comprometendo a capacidade 

de corte, assim como, facilitando a corrosão do instrumento e a nucleação de 

microtrincas (MARTINS et al., 2002). 

 

2.3. Ligas Metálicas 

Ligas metálicas são materiais obtidos pela fusão de dois ou mais metais 

e em alguns casos, por elementos não metálicos (LOPES et al., 2015b). 

Inicialmente, o aço carbono era a matéria-prima utilizada na confecção de 

instrumentos endodônticos, porém foi logo substituído pelo aço inoxidável. Este 

último apresenta propriedades mecânicas superiores ao aço carbono, como 

maior resistência à corrosão, quando em contato com hipoclorito de sódio ou 

em decorrência dos procedimentos de esterilização (SOARES & GOLDBERG, 

2011). Com o intuito de melhorar ainda mais as propriedades mecânicas dos 



9 
 

instrumentos endodônticos, surgiu a liga Ni-Ti, a qual possui maior elasticidade 

quando comparada ao aço inoxidável (WALIA et al., 1988). 

 

2. 3.1. A Liga Ni-Ti 

A liga de Ni-Ti foi desenvolvida no laboratório de artilharia naval 

americana, para aplicação em peças e instrumentos, por conta de suas 

propriedades antimagnéticas e da resistência à corrosão pela água salgada. 

Recebeu o nome genérico de Ni-TiNOL, no qual “Ni” vem de níquel, “Ti” de 

titânio e “NOL” de Naval Ordinance Laboratory. As duas propriedades mais 

importantes do Ni-TiNOL são o efeito memória de forma (EMF) e a 

superelasticidade (SE) (YAHATA et al., 2009; THOMPSON, 2000).   

CIVJAN et al. (1975) estudaram o comportamento mecânico da liga Ni-Ti 

sugerindo seu uso em diversas áreas da Odontologia. Mais tarde, WALIA et al. 

(1988) fabricaram um instrumento endodôntico número 15, a partir de fios 

ortodônticos de Ni-Tinol. De acordo com esses autores, a liga Ni-Ti apresenta 

duas a três vezes mais elasticidade do que os instrumentos de aço inoxidável, 

de mesmo tamanho e desenho, além de grande resistência à fratura e 

pronunciada memória elástica. 

De acordo com THOMPSON (2000), as propriedades mecânicas da liga 

dependem da composição química, características de produção e tratamento 

térmico durante sua fabricação. Devidos às propriedades mecânicas da liga Ni-

Ti, instrumentos endodônticos com novas geometrias e conicidades foram 

desenvolvidos, o que proporcionou uma redução no deslocamento apical e em 

alterações na forma original do canal. Consequentemente, a liga Ni-Ti 
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melhorou principalmente, o desempenho dos instrumentos endodônticos em 

canais curvos.  

O EMF e a SE estão relacionados à ocorrência da mudança de fase no 

estado sólido: a transformação martensítica, que pode ser induzida pela 

aplicação de tensão e revertida por aquecimento moderado do material 

(THOMPSON, 2000; BRANTLEY et al., 2002). As ligas Ni-Ti são as mais 

atrativas dentre aquelas que apresentam o EMF, devido às propriedades 

funcionais, como a elevada resistência e boa ductilidade. As fases associadas 

a este efeito tem uma transformação austenita em martensita, ditas por uma 

etapa, ou com uma fase intermediária R, dita por duas etapas, no 

arrefecimento e no aquecimento. Essas ligas são muito sensíveis a tratamentos 

térmicos e termomecânicos e usualmente, as temperaturas de transformação 

estão abaixo da temperatura ambiente, para as ligas binárias com teores 

atômicos de Ni acima de 50,5% (DOS SANTOS, 2006). 

A propriedade de SE da liga Ni-Ti está relacionada com uma 

transformação de fase, que ocorre sob a influência da temperatura e da tensão 

aplicada. Por arrefecimento ou aplicação de tensão, a fase austenítica se 

transforma em martensítica. A transformação inversa de martensítica para 

austenítica dá origem ao efeito superelástico (VIANA et al., 2010). 

Segundo LOPES et al. (2015b), o processo de fabricação dos 

instrumentos endodônticos de Ni-Ti é muito complexo, entretanto através do 

processo que resulta na fase R, as hastes piramidais de seções triangulares 

puderam ser submetidas a deformação plástica por torção a esquerda, dando 

origem a instrumentos torcidos, como o Twisted File (Sybron Endo, Orange, 

CA, EUA). Para MIYAI et al. (2006), as propriedades funcionais e a 
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transformação de fase do instrumento endodôntico de Ni-Ti, apresentam uma 

estreita relação. Em 2007, a liga Ni-Ti M-Wire foi introduzida no mercado, 

produzida a partir de uma série de tratamentos térmicos (HAAPASALO & 

SHEN, 2013).  

 

2.4. Propriedades Mecânicas dos Instrumentos Endodônticos 

As propriedades mecânicas dos instrumentos endodônticos estão 

associadas ao seu comportamento quando submetidos à ação de forças 

externas. A caracterização dessas propriedades é realizada por meio de 

ensaios mecânicos. As principais propriedades são: resistência mecânica, 

deformação, elasticidade, limite elástico, plasticidade, limite de escoamento, 

rigidez, fragilidade, tenacidade à fratura, dureza, limite de resistência e 

encruamento (LOPES et al., 2015b).  

 

2.4.1. Flexibilidade 

A flexibilidade em cantiléver é definida como a deformação elástica 

apresentada pelo instrumento endodôntico, quando submetido a um 

carregamento localizado na sua extremidade e na direção perpendicular ao seu 

eixo (LOPES et al., 2015b). De acordo com ELIAS & LOPES (2007b), a 

flexibilidade de um instrumento depende do módulo de elasticidade e do 

momento de inércia da liga metálica, de acordo com a seguinte equação: 

ƒ = PL4 
     3EI 

 
Nessa equação, deflexão (deslocamento) da ponta do instrumento, medida 

pela flecha (ƒ), com carregamento em cantiléver, depende da força aplicada 

(P), do comprimento do instrumento (L), do módulo de elasticidade da liga 
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empregada (E) e do momento de inércia (I), da seção reta transversal do 

instrumento. Quanto maiores a força e o comprimento, maior será a deflexão 

do instrumento ou menor a resistência em flexão. Módulo de elasticidade é o 

quociente entre a tensão aplicada a um corpo e a deformação elástica que ela 

provoca. Desta forma, quanto menor o módulo de elasticidade da liga metálica, 

menor a resistência em flexão do instrumento endodôntico. O momento de 

inércia é o produto da massa de uma partícula, pelo quadrado da distância 

desta a um eixo, o qual depende da geometria transversal do instrumento 

endodôntico (LOPES et al., 2015b).  

De acordo com LOPES et al. (2011), um instrumento endodôntico é 

considerado rígido quando apresenta resistência à deformação em flexão, 

dobramento ou torção, ao ser submetido a uma carga externa, momento ou 

torque. Quando a resistência é pequena e a deformação é grande, dizemos 

que o corpo é flexível ou que apresenta baixa resistência à deformação elástica 

(ELIAS & LOPES, 2007b).  

A flexibilidade de um instrumento endodôntico é uma característica de 

extrema relevância clínica, pois instrumentos mais flexíveis tendem a 

instrumentar melhor canais curvos, além de reduzir a ocorrência de erros 

processuais, como desvio, degrau, entupimento ou perfuração (ESPOSITO & 

CUNNINGHAM, 1995; SCHÄFER et al., 2003; GAMBARINI et al., 2008). De 

acordo com WALIA et al. (1988), os instrumentos fabricados com a liga Ni-Ti 

apresentam duas a três vezes maior flexibilidade, que os de aço inoxidável. 

Para GAMBARINI et al. (2008) por vezes, a presença de curvatura 

radicular é subestimada pelo profissional, uma vez que a imagem radiográfica 

permite uma visualização apenas bi-dimensional, com projeção vestíbulo-
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palatina. Curvaturas vestíbulo-linguais podem permanecer invisíveis, daí a 

importância de se utilizar instrumentos com maior flexibilidade.  

Comparando instrumentos de diferentes sistemas mecanizados, com 

diâmetros e conicidades variadas, SCHÄFER et al. (2003) constataram que os 

instrumentos rotatórios de Ni-Ti são extremamente flexíveis. Segundo esses 

autores, devido à alta flexibilidade da liga Ni-Ti, a carga exercida sobre as 

bordas cortantes do instrumento é reduzida, o que por sua vez diminui a tensão 

sobre este e a possibilidade de fratura.  

O aumento da flexibilidade dos instrumentos endodônticos pode estar 

diretamente relacionado com alguns fatores como: a geometria da seção 

transversal, a composição química e o tratamento térmico da liga metálica 

(SCHÄFER et al., 2003; VIANA et al., 2010).  

De acordo com alguns autores (TURPIN et al., 2000; BERUTTI et al., 

2003; SCHÄFER et al. 2003), a seção transversal do instrumento é um dos 

parâmetros que afetam diretamente as propriedades de torção e flexão de 

instrumentos rotatórios de Ni-Ti e portanto, de importância na prática clínica 

diuturna.  

GAMBARINI et al. (2008) investigaram se a fabricação de instrumentos 

por um processo de aquecimento e arrefecimento da liga Ni-Ti, promovia 

aumento da flexibilidade. Compararam instrumentos Twisted File, fabricados 

por torção com a liga Ni-Ti fase R, com instrumentos ProFile (Dentsply Tulsa 

Dental Specialties, Tulsa, OK, EUA), fabricados por usinagem. Seguindo as 

especificações da ANSI/ADA  nº 28, os resultados dos testes de flexão em 45º 

revelaram que o processo de fabricação da liga Ni-Ti por torção, produz 

instrumentos rotatórios significativamente mais flexíveis. 
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JAVAHERI & JAVAHERI (2007) compararam a ocorrência de transporte 

apical e mudanças na curvatura do canal radicular, em três tipos de 

instrumentos: HERO 642 (Micro-Mega, Besancon, França), RaCe e ProTaper 

(Dentsply Tulsa Dental Specialties, Tulsa, OK, EUA). Utilizaram sessenta 

primeiros molares superiores extraídos, no qual o canal mésio-vestibular foi 

manipulado utilizando a técnica coroa-ápice e diâmetro apical nº 30. Através de 

análise de imagens pré e pós-operatórias, observaram que o grupo ProTaper 

promoveu maior formação de zip e degrau, assim como, maior mudança na 

curvatura. Concluíram que na instrumentação de canal radicular com curvatura 

acentuada, especialmente durante o preparo apical, deve-se utilizar 

instrumentos com menor conicidade e maior flexibilidade, como o RaCe. Além 

disso, recomendam empregar o ProTaper em combinação com outros 

instrumentos mais flexíveis, a fim de evitar o transporte apical em canal curvo. 

 

2.5. Ensaio de Flexão em Cantiléver 

Os ensaios mecânicos são realizados com corpos-de-prova de formas e 

dimensões padronizadas e por máquinas e equipamentos especiais. Estes 

permitem determinar a resistência mecânica, a ductilidade, a tenacidade e a 

dureza, característica do material em condições de temperatura e taxa de 

carregamento, que possam predizer o seu desempenho (ELIAS & LOPES, 

2007a). O corpo-de-prova é preparado com base nas especificações das 

normas ou empregados como produto no estado de comercialização, como por 

exemplo, o instrumento endodôntico (LOPES et al., 2015a).                                                                                                   

 O ensaio de flexão consiste na aplicação de uma carga trativa na 

direção perpendicular ao longo eixo do corpo-de-prova objetivando avaliar sua 
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deformação elástica. Na Endodontia possui importante aplicação sendo 

empregado para estimar o comportamento de materiais como brocas, grampos 

e instrumentos. O ensaio de flexão em cantiléver (flexão em 45°) se classifica 

como um ensaio estático não destrutivo. A norma ASTM E855 apresenta as 

condições para a realização do ensaio, sendo que o corpo-de-prova é fixo em 

uma extremidade, e a carga é aplicada na extremidade livre, ou próximo a esta 

(ELIAS & LOPES, 2007b). 

A flexibilidade em cantiléver de um instrumento endodôntico durante o 

uso clínico, pode influenciar na forma final de um canal curvo e na sua 

resistência a fratura por fadiga (LOPES et al., 2012). No PQM de um canal 

curvo, a utilização de instrumentos com maior flexibilidade é mais 

recomendada, pois fornece melhores condições em manter o preparo mais 

centrado, além de apresentar maior resistência a fratura por fadiga (LOPES et 

al., 2010). 

TESTARELLI et al. (2011) avaliaram por meio de ensaio de flexão em 

cantiléver em 45°, a flexibilidade dos instrumentos HyFlex (Coltene-Whaledent, 

Altstätten, Suíça), EndoSequence (Brasseler, Savannah, GA, EUA), ProFile, 

HERO (Micro-Mega, Besancon, França) e FlexMaster (VDW, Munique, 

Alemanha). Previamente, os instrumentos foram examinados através de um 

microscópio optico, nos diâmetros D3 e D16 para assegurar a uniformidade das 

dimensões e sob um microscópio estereoscópio binocular com ampliação de 

vinte vezes, para assegurar a uniformidade da superfície de corte. Dessa 

forma, todos os instrumentos defeituosos foram eliminados e substituídos. Os 

resultados mostraram uma maior flexibilidade para o HyFlex, em comparação 
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com os demais, fato que estaria diretamente relacionado com o processo de 

fabricação e/ou com a mudança na liga Ni-Ti utilizada nesses instrumentos. 

 

2.6. Instrumentos Endodônticos de Ni-Ti Mecanizados 

 A utilização de sistemas mecanizados surgiu com o intuito de simplificar 

a instrumentação do canal radicular. Os contra ângulos desenvolvidos 

tentavam imitar o movimento do cirurgião-dentista operando o instrumento 

endodôntico manual. Em 1984, GUY LEVI, desenvolveu o Canal Finder System 

(Societe Endo-Technic, Marselha, França), que representou a primeira peça de 

mão com cinemática parcial flexível (PUENTE et al., 2012). Entretanto, devido 

à rigidez da liga de aço inoxidável utilizada na fabricação de instrumentos 

endodônticos, esse aparelho teve pouca utilidade na prática clínica, pois 

aumentava a possibilidade de erros de procedimento. Com o advento da liga 

Ni-Ti, ressurgiu a ideia da utilização de instrumentos acionados a motor, no 

interior do canal radicular.  

De acordo com LOPES et al. (2015b), instrumentos Ni-Ti mecanizados 

são aqueles acionados por dispositivos mecânicos com giro continuo à direita, 

entretanto, alguns instrumentos ou sistemas podem ser acionados por 

dispositivos mecânicos com giro parcial alternado (oscilatório). 

Principalmente nas duas últimas décadas, vários sistemas (kits) de 

instrumentação mecanizada foram lançados no mercado, com a proposta de 

uma instrumentação simplificada, associada a um menor tempo operatório e a 

baixo custo. O advento da liga Ni-Ti permitiu a fabricação de instrumentos com 

diferentes características geométricas e propriedades físico-químicas. Contudo, 

o maior problema na utilização desses instrumentos acionados a motor em 
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canais curvos, está relacionado à flexibilidade do instrumento, independente do 

tipo de alargamento (contínuo ou alternado) empregado (LOPES et al., 2015b). 

ESPOSITO & CUNNINGHAM (1995) avaliando a capacidade de 

manutenção da forma original do canal radicular, utilizaram instrumentos 

manuais tipo K de aço inoxidável e Ni-Ti, comparando aos instrumentos de Ni-

Ti mecanizados. Quanto à manutenção do formato original de um canal curvo, 

os resultados mostraram que, os instrumentos de Ni-Ti tanto manual, como 

mecanizado foram mais eficazes, em relação aos de aço inoxidável.  

 

2.6.1. Sistema RaCe 

O instrumento RaCe foi lançado em 2001, no Congresso de Colônia, 

Alemanha. Esse instrumento apresenta seção reta transversal triangular e um 

desenho inovador em sua parte de trabalho. Suas lâminas de corte apresentam 

ângulos helicoidais alternados, que praticamente eliminam o efeito de 

rosqueamento do instrumento, durante o preparo do canal radicular 

(CARVALHO, 2012). 

Após usinagem, os instrumentos RaCe são submetidos a um tratamento 

eletroquímico, que tem por finalidade reduzir a profundidade das ranhuras 

advindas do processo de fabricação, que funcionam como pontos 

concentradores de tensão. Consequentemente, a redução dos pontos 

concentradores de tensão, melhora o comportamento mecânico destes 

instrumentos, quando submetidos a carregamentos por torção ou flexão 

rotativa (LOPES et al., 2015b).  

Avaliando vários parâmetros da instrumentação, PAQUÉ et al. (2005), 

comparam os instrumentos RaCe e ProTaper, em cinquenta raízes mesiais de 
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molares inferiores, com curvatura variando entre 20° e 40°. Os resultados 

revelaram que ambos sistemas respeitaram a curvatura original do canal 

radicular, porém não apresentaram limpeza satisfatória.  

AL-SUDANI & AL-SHAHRANI (2006) compararam a capacidade de 

instrumentos ProFile, K3 (SybronEndo Specialties, Orange, CA, EUA) e RaCe, 

em realizar preparos mais centrados, com relação à localização do canal 

original e a distância de transporte do canal. Utilizaram sessenta raízes mesiais 

de molares inferiores, com curvatura variando entre 15° e 40°, que foram 

seccionadas horizontalmente a 3, 5 e 8 mm do ápice radicular. Seguindo as 

recomendações do fabricante, os canais foram instrumentados e concluídos 

com um preparo apical padronizado em 30/0,06mm/mm. As seções retas 

transversais foram digitalizadas antes e após preparo e os resultados 

mostraram que todos os sistemas foram capazes de preservar estrutura 

dentinária. Todavia, o instrumento RaCe promoveu maior transporte do canal 

radicular, enquanto que o ProFile, menor transporte e um preparo mais 

centrado.  

Por meio de ensaios de flexão por fadiga estático e dinâmico, 

RODRIGUES et al. (2011), avaliaram o número de ciclos para levar a fratura 

dos instrumentos Twisted File e RaCe. Observaram que a vida em fadiga foi 

menor no instrumento RaCe, em comparação ao Twisted File. Todavia, no 

ensaio estático em comparação ao dinâmico, o número de ciclos para ocorrer a 

fratura foi menor em ambos os instrumentos. Os autores concluíram que, a 

fabricação de instrumentos com liga Ni-Ti fase R por torção (Twisted File), 

aumenta a resistência à fratura por fadiga, quando comparado aos fabricados 

por usinagem (RaCe).   
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VADHANA et al. (2014) avaliaram e compararam a resistência à fratura 

por fadiga dos instrumentos RaCe e Mtwo (VDW, Munique, Alemanha), em 

movimento de rotação contínua e reciprocante. Concluíram que ambos os 

sistemas apresentam maior resistência a fadiga em movimento reciprocante, 

quando comparado ao movimento de rotação contínua.  
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3. JUSTIFICATIVA 

 

A anatomia do canal radicular revela a presença de diferentes raios de 

curvatura. A ocorrência de erros de procedimento durante o PQM do canal 

radicular, mesmo em tempos de instrumentos endodônticos fabricados a partir 

da liga Ni-Ti, ainda é um problema evidente no cotidiano profissional. 

Tratamentos térmicos e mudanças na composição da liga Ni-Ti, assim como, 

alterações no desenho, têm sido propostos objetivando aumentar a flexibilidade 

dos instrumentos. De acordo com alguns estudos, curvaturas localizadas no 

segmento cervical e médio do canal radicular, exigem maior flexibilidade do 

instrumento endodôntico. Todavia, a literatura disponibiliza a flexibilidade 

avaliada apenas na ponta do instrumento (D3) e não ao longo da haste 

helicoidal cônica. Assim sendo, não foram encontrados trabalhos avaliando a 

flexibilidade em uma conicidade maior da haste helicoidal cônica de um 

instrumento endodôntico.  
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4. HIPÓTESE 

 

A flexibilidade em cantiléver de um instrumento endodôntico de mesmo 

número, porém de conicidades diferentes ao longo da haste helicoidal é 

variável. À medida que a força aplicada é deslocada para a região cervical do 

instrumento, há um aumento da rigidez deste e consequentemente, redução de 

sua flexibilidade.  
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5. OBJETIVOS 

 

Objetivo geral: 

Avaliar a flexibilidade em cantiléver de instrumentos endodônticos de Ni-Ti 

mecanizados de um mesmo número e com diferentes conicidades, ao longo da 

haste helicoidal cônica.  

 

Objetivo específico: 

Avaliar a flexibilidade dos instrumentos Race nº 40 de conicidade 0,02-0,04 e 

0,06mm/mm, sob o ensaio de flexão em cantiléver em 45°, com a força 

aplicada a 3 e 6 mm, a  partir da ponta do instrumento.  
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6. MATERIAIS E MÉTODOS 

6.1. Instrumentos 

Trinta instrumentos endodônticos RaCe (figura 2) com diâmetro D0 = 

0,40 mm e comprimento útil de 25 mm foram divididos em três grupos de dez, 

de acordo com a conicidade da haste de corte helicoidal: grupo 1- 0,02 

mm/mm; grupo 2- 0,04 mm/mm e grupo 3- 0,06 mm/mm.  

 

 
Figura 2 - Imagem representativa do instrumento RaCe 

(Fonte: www.fkg.com) 
 

 

6.2. Caracterização Morfométrica dos Instrumentos  

A caracterização morfométrica dos instrumentos foi realizada no 

laboratório de biomateriais da Universidade do Grande Rio (UNIGRANRIO), 

localizado no município de Duque de Caxias, RJ, Brasil. Cinco instrumentos de 

cada grupo tiveram seus diâmetros da haste helicoidal cônica avaliados a 3 e 6 

mm a partir da ponta, através de um microscópio óptico OPTICAM (São Paulo, 

SP, Brasil) (Figura 3), com uma câmera PixeLINK modelo PLa662 (PixeLINK, 

Ottawa, Canadá), associado a um software TS View versão 7.1. Com ajuda 

desse programa, a conicidade dos instrumentos foi medida pelo cálculo da 

diferença entre dois diâmetros bem definidos (D3 e D6) e da divisão desse 

valor, pela distância entre os pontos. Conicidade = D6 - D3 / 3 
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Figura 3 – Microscópio óptico 
 
 

 
 

Figura 4 – Mensuração da conicidade, D0, D3 e D6 através do programa TS View 
 

6.3. Ensaio de Flexão em 45º (Cantiléver) 

Os ensaios foram realizados no laboratório de biomateriais da 

Universidade UNIGRANRIO (Duque de Caxias, RJ, Brasil). De cada grupo 

foram utilizados dez instrumentos no ensaio de flexão em cantiléver em 45º, o 

qual foi realizado por meio de uma máquina de ensaio universal (EMIC DL 200 

MF, Londrina, Paraná, Brasil) (Figura 5). Uma carga trativa foi aplicada na 

direção perpendicular ao eixo longitudinal do corpo de prova (instrumento 

endodôntico), engastado em uma das extremidades (Cantiléver). 

Posteriormente, foi realizada a determinação dos valores da força versus 

deformação elástica (LOPES et al., 2006; LOPES et al., 2009). 
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Os instrumentos foram imobilizados por meio de suas hastes de fixação, 

em um mandril tipo Jacob, o qual estava imobilizado por um torno de bancada. 

O instrumento foi fixado com inclinação de 45° para baixo, em relação ao plano 

horizontal. O ponto de aplicação da força foi obtido por meio de uma pequena 

peça metálica (morsa de alumínio), a 3 e 6 mm da ponta de cada corpo de 

prova (instrumento). A carga foi aplicada no instrumento, através de fio de 

nylon de 30 cm de comprimento, com uma das extremidades presa à cabeça 

da máquina de ensaio e a outra a 3 e 6 mm a partir da ponta da amostra. A 

célula de carga empregada foi de 20 N (Figura 6). Quando aplicada a força em 

3 mm, o ensaio foi conduzido até que o ponto de aplicação da carga realizasse 

um deslocamento de 13 mm, com uma velocidade de 15 mm/minuto. Na força 

aplicada em 6 mm, o ensaio se estendeu até um deslocamento de 10 mm, com 

uma velocidade de 12 mm/minuto. Essa diferença ocorreu com o objetivo de 

alcançar o ângulo de 45° na flexão em cantiléver. 

 

 
                                                      

Figura 5 – Ensaio de flexão em cantiléver na máquina de ensaio universal 
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 Figura 6 – Desenho esquemático do ensaio de flexão em 45º 
(Gentileza do Prof. Hélio P. Lopes) 

 

Durante o ensaio foi possível obter para cada instrumento, a relação 

força (gf) X deslocamento (mm). A força empregada foi registrada 

continuamente por um microcomputador acoplado à máquina de ensaio 

universal por meio do programa Tesc versão 3.04. Para a determinação do 

valor da força fornecida pelo dispositivo, o peso da morsa de alumínio foi 

subtraído.  

 

6.4. Análise Estatística 

Os testes estatísticos foram realizados utilizando o Programa Primer of 

Biostatistics versão 6.0 com a análise de variância Anova e teste t Student com 

nível de significância em 5%. O teste de comparação múltiplas de SNK 

(Student-Newman-Kells) foi empregado para identificar os grupos 

significativamente diferentes em cada ensaio. 
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7. RESULTADOS 

 

7.1. Caracterização morfométrica dos instrumentos 

Os dados referentes aos diâmetros em D0, D3 e D6, conicidades, 

médias e desvio padrão dos instrumentos que foram examinados para serem 

utilizados nesse estudo, encontram-se nos anexos 1, 2 e 3.  

Os valores dos diâmetros em D0, D3 e D6, dos instrumentos RaCe 

40/0,02, 40/0,04 e 40/0,06 foram submetidos a análise estatística, sendo que 

na comparação dos diâmetros em D0 não houve diferença significativa entre os 

grupos, porém ocorreu em D3 e D6.  

Os valores nominais e os obtidos dos diâmetros em D0, D3 e D6 dos 

instrumentos RaCe 40/0,02, 40/0,04 e 40/0,06 são mostrados na tabela 1. 

Tabela 1 – Valores nominais e obtidos em D0, D3 e D6 

 D0 D3 D6 

 Nominal Obtido Nominal Obtido Nominal Obtido 

RaCe 40/0,02 0,40 0,37 0,46 0,45 0,58 0,51 

RaCe 40/0,04 0,40 0,40 0,52 0,53 0,64 0,64 

RaCe 40/0,06 0,40 0,37 0,58 0,63 0,76 0,85 

 

7.2. Ensaio de flexão em 45° 

As cargas máximas (gf) para flexionar em cantiléver os instrumentos 

testados com ponto de aplicação da força em 3 e 6 mm encontram-se nos 

anexos 4, 5 e 6. 
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Os dados obtidos foram analisados pelo teste t Student, com nível de 

significância de 5% e uma diferença estatística foi observada entre os grupos 

com p=0,000. Os valores médios da força máxima para flexionar os 

instrumentos e desvio padrão estão descritos na tabela 2, 3 e 4. Sendo que 

ficou demonstrado que em todos os grupos, quanto mais próximo ao D0 for a 

aplicação da carga, menor será a força necessária para flexionar, o que quer 

dizer que de acordo com que se desloca de D0 para D16, o instrumento fica 

menos flexível (mais rígido). 

Tabela 2 – Média e desvio padrão da carga máxima em D3 e D6 dos 
instrumentos RaCe 40/0,02 
 

n=10 D3 D6 

Média  127,3 303,9 

Desvio Padrão 9,351 28,45 

 

Tabela 3 – Média e desvio padrão da carga máxima em D3 e D6 dos 
instrumentos RaCe 40/0,04 
 

n=10 D3 D6 

Média  346,6 641,2 

Desvio Padrão 12,5 49,99 

 

Tabela 4 – Média e desvio padrão da carga máxima em D3 e D6 dos 
instrumentos RaCe 40/0,06 
 

n=10 D3 D6 

Média  647,9 1422 

Desvio Padrão 21,08 299 
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Os dados também foram analisados estatisticamente, para determinação 

da flexibilidade em cantiléver em D3 e D6 separadamente nas diferentes 

conicidades, utilizando a análise de variância (ANOVA) com nível de 

significância em 5%, onde se observou diferença significativa entre os grupos 

(p=0,000). Os valores médios e o desvio padrão da carga máxima estão 

descritos nas tabelas 5 e 6. No teste de comparação múltiplas de SNK 

(Student-Newman-Kells), no qual foi constatado que quando aplicada uma 

força tanto em D3 quanto em D6, instrumentos RaCe com conicidade 0,02 

mm/mm apresentam maior flexibilidade que os de conicidade 0,04 e 0,06 

mm/mm, e os instrumentos RaCe com conicidade 0,04 mm/mm apresentam 

flexibilidade maior que 0,06 mm/mm e menor que os de 0,02 mm/mm. 

Tabela 5 – Média e desvio padrão da carga máxima em D3 nos instrumentos 
RaCe 40/0,02 mm, /0,04 mm e /0,06 mm 
 

 

n=10 

 

0,02 mm/mm 

 

0,04 mm/mm 

 

0,06 mm/mm 

Média 127,3 346,6 647,9 

Desvio Padrão 9,351 12,5 21,08 

 
 

Tabela 6 – Média e desvio padrão da carga máxima em D6 nos instrumentos 
RaCe 40/0,02 mm, 0,04 mm e 0,06 mm 
 

 

n=10 

 

0,02 mm/mm 

 

0,04 mm/mm 

 

0,06 mm/mm 

Média 303,9 641,2 1422 

Desvio Padrão 28,45 49,99 299 
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8. DISCUSSÃO 

Os instrumentos endodônticos utilizados neste trabalho foram do 

sistema RaCe. A fim de comprovar que a conicidade e o deslocamento da força 

empregada em direção a D16 influenciada na flexibilidade dos mesmos, foram 

selecionados os de diâmetros nominais de 0,40 mm, com conicidades de 0,02 

mm/mm, 0,04 mm/mm e 0,06 mm/mm. A avaliação da flexibilidade em 

cantiléver foi proposta com aplicação da força a 3 mm, conforme já realizado 

em outros estudos (LOPES et al., 2006; LOPES et al., 2009; RODRIGUES et 

al., 2011; TESTARELLI et al., 2011) e a 6 mm a partir da ponta do instrumento, 

que até presente data não foram encontrados trabalhos na literatura com esse 

método de avaliação. 

A fim de avaliar as características dimensionais e a ocorrência de 

alterações das mesmas foi realizada a caracterização morfométrica dos 

instrumentos, previamente ao ensaio de flexão em cantiléver (RODRIGUES et 

al., 2011). Tanto a forma geométrica, quanto os diâmetros e conicidades dos 

instrumentos endodônticos tem relação direta com seu comportamento 

mecânico. Dentre os fatores que afetam o seu desempenho estão: a área e o 

desenho da seção reta transversal, a composição química e o tratamento 

térmico da liga metálica, a forma da ponta e os diâmetros e conicidades, ao 

longo da haste helicoidal cônica, do instrumento endodôntico (BERUTTI et al., 

2003; SCHÄFER et al., 2003; MIYAI et al., 2006; TURPIN et al., 2010). Os 

instrumentos testados possuem seção reta transversal triangular, semelhante 

diâmetro em D0, mesma natureza da liga metálica e produzidos pelo mesmo 

fabricante, o que não influenciou na flexibilidade entre instrumentos de 

conicidades diferentes. De acordo com a caracterização morfométrica realizada 
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nesse estudo, um aumento do diâmetro foi visualizado em todos os grupos, 

desde D0 até D6 (áreas mensuradas), compatível com o proposto pela ação do 

instrumento endodôntico, que é dar uma forma cônica ao canal radicular, com 

maiores diâmetros nos segmentos médio e cervical (SCHILDER, 1974; LOPES 

et al., 2015c). A importância de se caracterizar D3 e D6 nos instrumentos 

avaliados está no fato de no ensaio de flexão em cantiléver 45° ser nesses 

pontos, a fixação da morsa para aplicação da força.  

O ensaio de flexão consiste na aplicação de uma força trativa na direção 

perpendicular ao longo eixo do corpo-de-prova, com o objetivo de avaliar sua 

deformação elástica (ELIAS & LOPES, 2007b). Sabe-se que quando o 

instrumento endodôntico apresenta resistência à deformação em flexão, 

dobramento ou torção ao ser submetido a uma carga externa, momento ou 

torque, este é considerado rígido (ELIAS & LOPES, 2007b; LOPES et al., 

2011). A aplicabilidade dos resultados do ensaio de flexão no cotidiano clínico 

está em predizer o desempenho e comportamento mecânico do instrumento 

endodôntico na instrumentação de canal curvo com arco posicionado na 

extremidade ou deslocado para a cervical do canal radicular. Durante o PQM, o 

instrumento endodôntico é submetido a forças trativas e compressivas, que irão 

provocar deformação plástica ou elástica (PRUETT, 1997; BERUTTI et al., 

2004). A repetição cíclica dessas tensões podem induzir à fratura por flexão 

rotativa, do instrumento endodôntico empregado, próximo ao meio do 

comprimento do arco, de um canal radicular curvo.  

Instrumentos endodônticos mais flexíveis preservam o preparo de canais 

radiculares curvos mais centrados, quando comparados a instrumentos rígidos 

(ESPOSITO & CUNNINGHAN, 1995; SCHÄFER & VLASSIS, 2004b; 
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GAMBARINI et al., 2008), além de apresentarem melhor resistência a fratura 

(SCHÄFER et al., 2003; RODRIGUES et al., 2011).  

Os resultados dos ensaios de flexão em cantiléver (flexão em 45º) 

realizados neste trabalho demonstraram que tanto em D3 quanto D6, 

instrumentos de conicidade maior apresentam uma flexibilidade menor, o que 

corrobora com outros estudos que afirmam que a flexibilidade é inversa as 

dimensões do instrumento (SCHÄFER et al., 2003; GAMBARINI et al., 2008; 

LOPES et al.,2008; LOPES et al., 2012). Quando se compara a aplicação da 

força em um instrumento de mesma conicidade, quanto mais próximo a D0 

maior será a flexibilidade do mesmo. TSAO et al. (2012) compararam a 

flexibilidade e a distribuição de tensão no sistema RaCe e Mani NRT (Mani, Inc, 

Toshigi-Ken, Japão) e observaram que o sistema RaCe apresenta maior 

flexibilidade. 

No estudo realizado por AL-SUDANI & AL-SHAHRANI (2006), no qual 

investigaram a capacidade do instrumento em manter o preparo mais 

centralizado, os instrumentos RaCe apresentaram mais ocorrência de 

transporte que os demais avaliados. Entretanto, em outros trabalhos não houve 

diferença significativa no transporte causado pelo instrumento RaCe, em 

comparação a outros sistemas (PAQUÉ et al., 2005; GARCIA et al., 2012). 

Entretanto, SCHÄFER & VLASSIS (2004a) através de comparação entre 

sistema RaCe e ProTaper em obter preparos centralizados, observaram que o 

grupo RaCe respeitou melhor a curvatura que o sistema ProTaper. 

As discrepâncias entre os resultados em relação à centralização do 

preparo de canais radiculares, certamente estão relacionados às posições dos 

arcos ao longo de um canal curvo, e ao aumento da rigidez do instrumento 
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endodôntico, em função do deslocamento do ponto de aplicação da força 

empregada. Todavia, mais estudos são necessários para comprovação de tal 

informação. 
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9. CONCLUSÕES 

A partir dos resultados obtidos no presente estudo, conclui-se que: 

1) A flexibilidade de um instrumento endodôntico depende de sua 

conicidade e do local de aplicação da força, em sua haste de corte 

helicoidal cônica.  

2) Nos instrumentos endodônticos de mesma conicidade, quando se aplica 

a força em D3 e D6, a flexibilidade é maior em D3 do que em D6, em 

todas as conicidades avaliadas.  

3) Nos instrumentos de mesmo diâmetro nominal, a flexibilidade do 

instrumento é maior para conicidades menores (0,02 mm/mm > 0,04 

mm/mm > 0,06 mm/mm). 
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11. ANEXOS 

Anexo 1 – Diâmetro em D0, D3, D6, conicidade, média e desvio padrão dos 
instrumentos RaCe 40/0,02 
 

 Diâmetro em 
D0 

Diâmetro em 
D3 

Diâmetro em 
D6 

Conicidade 

RaCe 40 1 0,36 0,41 0,46 0,016 

RaCe 40 2 0,41 0,45 0,52 0,023 

RaCe 40 3 0,31 0,46 0,53 0,023 

RaCe 40 4 0,41 0,48 0,53 0,016 

RaCe 40 5 0,38 0,47 0,54 0,023 

X 

DP 

0,374 

0,041 

0,454 

0,027 

0,516 

0,032 

0,02 

0,003 

 
 
 
Anexo 2 – Diâmetro em D0, D3, D6, conicidade, média e desvio padrão dos 
instrumentos RaCe 40/0,04  
 

 Diâmetro em 
D0 

Diâmetro em 
D3 

Diâmetro em 
D6 

Conicidade 

RaCe 40 1 0,37 0,52 0,66 0,046 

RaCe 40 2 0,39 0,52 0,65 0,043 

RaCe 40 3 0,42 0,53 0,64 0,036 

RaCe 40 4 0,43 0,55 0,67 0,040 

RaCe 40 5 0,41 0,54 0,62 0,026 

X 0,40 0,53 0,64 0,038 

DP 0,02 0,01 0,01 0,007 
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Anexo 3 – Diâmetro em D0, D3, D6, conicidade, média e desvio padrão dos 
instrumentos RaCe 40/0,06 
 

 Diâmetro em 
D0 

Diâmetro em 
D3 

Diâmetro em 
D6 

Conicidade 

RaCe 40 1 0,44 0,66 0,86 0,066 

RaCe 40 2 0,31 0,62 0,84 0,073 

RaCe 40 3 0,41 0,61 0,83 0,073 

RaCe 40 4 0,38 0,64 0,87 0,076 

RaCe 40 5 0,31 0,65 0,88 0,076 

X 

DP 

0,37 

0,05 

0,63 

0,63 

0,85 

0,85 

0,072 

0,004 

 

Anexo 4 - Carga máxima (gf) para flexionar os instrumentos RaCe 40/0,02 
mm/mm em D3 e D6 

 D3 D6 

1 111,57 276,01 

2 111,08 375,16 

3 126,87 308,75 

4 129,84 300,18 

5 137,11 276,71 

6 138,54 294,62 

7 126,59 281,92 

8 128,93 304,76 

9 133,74 308,62 

10 128,94 311,78 
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Anexo 5 – Carga máxima (gf) para flexionar os instrumentos RaCe 40/0,04 
mm/mm em D3 e D6 
 

 D3 D6 

1 323,75 606 

2 360,21 615,78 

3 345,96 607,73 

4 355,58 659,85 

5 331,13 626,06 

6 349,14 624,43 

7 359,13 684,91 

8 359,06 643,2 

9 339,94 757,96 

10 342,56 585,69 

 
 
Anexo 6 – Carga máxima (gf) para flexionar os instrumentos RaCe 40/0,06 
mm/mm em D3 e D6 

 

 D3 D6 

1 635,71 1206,11 

2 652,56 1343,53 

3 659,12 1378,72 

4 599,56 2257,75 

5 641,92 1336,35 

6 637,66 1408,62 

7 654,06 1334,06 

8 658,94 1342,21 

9 676,96 1351,91 

10 662,74 1263,17 
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