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RESUMO

Sá, J.C. Efeito das variáveis laboratoriais protéticas na adesão da porcelana com ligas de 
níquel-cromo. 2006. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
2006.

Durante o processo de confecção de coroas metalocerâmicas, é necessário que todas as 

informações passadas pelo fabricante sejam seguidas de forma criteriosa. Caso isto não 

ocorra, podem acontecer alterações tanto na liga metálica como na porcelana e como 

conseqüência, na adesão entre elas. Um fator que deve ser levado em consideração, consiste 

em analisar o efeito das refusões, uma vez que nos laboratórios protéticos torna-se comum a 

prática do reaproveitamento da ligas. Outro fator importante ao se preparar coroas 

metalocerâmicas é a temperatura de sinterização da porcelana. Sabe-se que a temperatura de 

sinterização pode influenciar na microestrutura, afetando diretamente suas propriedades 

físicas e mecânicas. Nesse trabalho, um estudo sistemático é realizado com o intuito de 

investigar a adesão metal-cerâmica em ligas Ni-Cr fundidas sob diferentes graus de 

reaproveitamento, assim como analisar o efeito de diferentes temperaturas de sinterização da 

porcelana. Procura-se aqui simular situações possíveis de ocorrer durante procedimentos 

laboratoriais protéticos e observar suas conseqüências na qualidade da adesão metal-cerâmica. 

Deste modo, coroas de ligas de níquel-cromo refundidas em 1 e 2 vezes, foram comparadas 

com aquelas apenas fundidas. Uma análise por microscopia óptica e eletrônica foi realizada 

para se avaliar o contato entre o metal e o opaco da porcelana. Além do mais, testes de 

microdureza sobre a liga metálica foram executados. Neste estudo, procurou-se também 

avaliar a molhabilidade da porcelana sobre ligas metálicas com diferentes estados de fusão, 

além de realizar uma sinterização da porcelana em diferentes temperaturas (980°C e 955°C). 

Como resultado encontrou-se que não houve diferença na interface entre as liga em diferentes 

estágios de fusão e a porcelana. Com relação à microdureza, os resultados indicaram que, na 

medida em que se aumenta o número de refusões, os valores de microdureza não se alteram e 

com relação à molhabilidade não houve diferença estatisticamente significativa entre as 

amostras. Também não se encontrou diferença entre as áreas de contato formadas entre a 

porcelana e a liga fundida quando a porcelana foi sinterizada em diferentes temperaturas, 

mostrando que uma diminuição de 25ºC na temperatura final de sinterização não interfere na 

união metal-cerâmica. 

Palavras chave: metalocerâmica, refusão, ligas odontológicas. 
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ABSTRACT

Sá, J.C. Pilot study of the adhesion between Ni-Cr alloys and ceramics when prosthetic 
variables were accomplish. 2006. MSc Thesis - Federal University of Rio Grande do Norte 
State, 2006.

The metalceramic crowns are usually used in dentistry because they provide a resistant 

structure due to its metallic base and its aesthetics from the porcelain that recovers this 

structure. To manufacture these crowns, a series of stages should be accomplished in the 

prosthetic laboratories, and many variables can influence its success. Changes in these 

variables cause alterations in the metallic alloy and in the porcelain, so, as consequence, in the 

adhesion between them. The composition of the metal alloy can be modified by recasting 

alloys, a common practice in some prosthetic laboratories. The aim of this paper is to make a 

systematic study investigating metalceramic crowns as well as analyzing the effect of 

recasting Ni-Cr alloys. Another variable which can influence the mechanism of metalceramic 

union is the temperature used in firing porcelain procedure. Each porcelain has to be fired in a 

fixed temperature which is determined by the manufacturer and its change can cause serious 

damages. This research simulate situations that may occur on laboratory procedures and 

observe their consequences in the quality of the metalceramic union. A scanning eletron 

microscopy and an optic microscopy were accomplish to analyse the metal-ceramic interface. 

No differences have been found when remelting alloys were used. The microhardness were 

similar in Ni-Cr alloys casted once, twice and three times. A wettability test was 

accomplished using a software developed at the Laboratório de Processamento de Materiais 

por Plasma, on the Universidade Federal do Rio Grande do Norte. No differences were found 

in the contact angle between the solid surface (metallic substratum) and the tangencial plane 

to the liquid surface (opaque). To analyse if the temperature of porcelain firing procedure 

could influence the contact area between metal and porcelain, a variation in its final 

temperature was achieve from 980° to 955°C. Once more, no differences have been found. 

Keywords: metalceramic crowns, recasting alloys, odontologic alloys. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO
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1. Introdução 

 A permanente busca dos pacientes por tratamentos restauradores, com caráter estético, 

exige do Cirurgião-Dentista uma atualização constante e um aprimoramento cada vez maior 

das técnicas, para que possa suprir não só as exigências de restaurar a forma e a função dos 

dentes, mas também de restabelecer sua beleza e harmonia natural. 

 Inicialmente as próteses eram bem simples. Dentaduras eram esculpidas em marfim ou 

osso utilizando-se dentes humanos ou de animais, retendo-os na boca por intermédio de 

molas. Com o passar do tempo, em meados do século XVIII, iniciou-se de forma empírica a 

utilização das porcelanas na odontologia (SCOLARO, 2000).  

 As porcelanas odontológicas, em sua maioria, apresentam alta concentração de 

feldspato (cerca de 75%), de cristais de silício, SiO2 (22%) e um baixo percentual de caulim 

(3%) (YAMAMOTO, 1985a). Em razão da alta qualidade de suas propriedades ópticas e 

biológicas, e de suas vantagens como translucidez, cor e textura, as porcelanas se enquadram 

entre os materiais estéticos que mais têm evoluído nos últimos anos (PHILLIPS, 1993). 

Entretanto, apesar de seus avanços, ainda não é possível indicá-las para a reabilitação de 

grandes áreas protéticas. O material escolhido para este fim ainda é a cerâmica feldspática 

associada a uma infra-estrutura metálica com o objetivo de impedir o seu envergamento, 

dando origem às coroas metalocerâmicas (CHAVES FILHO, 2001). 

No final dos anos 50, um avanço ocorreu na tecnologia que influenciou 

significativamente a fabricação de restaurações dentárias: o recobrimento da infra-estrutura de 

um metal com porcelana odontológica (PHILLIPS,1993). Desde então, a sua longevidade nos 

mostra que coroas e pontes metalocerâmicas constituem um tratamento estético e resistente às 

forças mastigatórias, visto que são utilizados até hoje com sucesso. 
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Para o novo sistema, concomitante com os avanços da cerâmica, novas ligas de ouro 

foram introduzidas, já que as utilizadas para construção de infra-estrutura para restaurações 

metalocerâmicas teriam que apresentar propriedades mecânicas (resistência e dureza), que até 

então as tradicionais ligas de ouro não apresentavam. Além disso, o coeficiente de expansão 

térmica destas novas ligas precisava ser semelhante ao das cerâmicas para minimizar as 

tensões na interface (O’BRIEN ; KRING; RYGE, 1964). 

Todavia os constantes aumentos no custo do ouro e o baixo custo das ligas de metais 

básicos, recentemente desenvolvidas para aplicação da porcelana, estimularam um 

considerável interesse por essas novas ligas (MOFFA et al., 1973). Surgiram as ligas de prata-

paládio, cobre-alumínio , níquel-cromo, além de outras. Eichner (1983), relatou a dificuldade 

de se padronizar as ligas metálicas utilizadas em Odontologia devido a grande variedade de 

marcas comerciais disponíveis. Só nos Estados Unidos, centenas de ligas foram registradas 

pela American Dental Association, em 1964.  

A escolha da liga que fará parte da estrutura metálica da coroa metalocerâmica é 

baseada em vários fatores, dentre os quais podemos citar: biocompatibilidade, facilidade de 

fusão, fundição, soldagem, polimento, pouca contração na solidificação, boa resistência ao 

desgaste e deflexão e resistência à corrosão. Estes fatores limitam o uso de ligas para próteses 

dentais, e a escolha específica da aplicação deve ser cuidadosamente determinada por 

profissionais competentes (WATAHA, 2002). 

As técnicas laboratoriais representam uma fase sensível na produção da estrutura 

metálica visto que a fundição é uma etapa importante, que será responsável pela vida útil da 

peça protética. 

Sabe-se que, para a confecção de coroas metalocerâmicas, uma série de etapas devem 

ser realizadas. A mudança em seu procedimento pode ocasionar alterações tanto na liga 

metálica, como na porcelana e como conseqüência, na adesão entre elas.
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São inúmeras as variáveis que podem influenciar nesse processo. Dentre elas pode-se 

destacar a composição microestrutural das ligas e a temperatura de sinterização da porcelana. 

A composição microestrutural é alterada, principalmente, devido às variações composicionais 

e/ou térmicas. Sabendo-se que o reaproveitamento das ligas nos laboratórios protéticos é 

bastante comum e que essa prática pode alterar tanto a composição como a história térmica do 

material, pesquisas estão sendo realizadas no sentido de avaliar suas conseqüências quando 

em uso clínico.  

Outro fator que deve ser levado em consideração ao se preparar coroas metalocerâmicas 

é a temperatura de sinterização da porcelana. Sabe-se que a temperatura de sinterização pode 

influenciar na microestrutura, afetando diretamente suas propriedades físicas e mecânicas 

(TSETSEKOU, PAPADOPOULOS, ADAMOPOULOS, 2002). Dentre outros fatores, é 

fundamental que a expansão térmica da liga metálica seja apropriada a da porcelana, pois, 

caso contrário, haverá tensões residuais que levarão ao trincamento da cerâmica. Durante a 

sinterização, a expansão térmica para a liga metálica é praticamente linear no intervalo da 

temperatura de interesse, pois as ligas de Ni-Cr são austeníticas desde a solidificação até a 

temperatura ambiente, não apresentando transformações de fases. Por outro lado, a curva de 

expansão para a porcelana odontológica é característica do estado vítreo, apresentando ponto 

de transição e de amolecimento. A diferença na expansão térmica entre o metal e a porcelana 

é determinante na adesão metal/cerâmica. Enquanto no aquecimento a porcelana sofre 

amolecimento e aumenta sua expansão frente à liga metálica, na sinterização esta porcelana 

sofre retração. Esses dois efeitos causam tensões residuais que comprometem a adesão 

metal/cerâmica (YAMAMOTO, 1985b). O aquecimento diferenciado do sistema também 

poderá causar alterações nas expansões térmicas, originando falhas nas coroas (ROLLO; 

ROSSITTI, 1999) 
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Nesse trabalho, um estudo sistemático é realizado com o intuito de investigar a adesão 

metal-cerâmica em uma liga de Ni-Cr comercial fundida sob diferentes graus de 

reaproveitamento, assim como analisar o efeito de diferentes temperaturas de sinterização da 

porcelana. Procura-se aqui simular situações possíveis de ocorrer durante procedimentos 

laboratoriais protéticos e observar suas conseqüências na qualidade da adesão metal-cerâmica. 

Para um melhor entendimento, dividiu-se este trabalho em mais 4 capítulos. O 

segundo capítulo aborda uma revisão de literatura sobre o surgimento das coroas 

metalocerâmicas, o mecanismo de adesão entre o metal e a porcelana, certas variáveis do 

processo laboratorial, além de maior entendimento sobre as ligas odontológicas e porcelanas 

utilizadas para a confecção destas coroas. O terceiro capítulo discorre sobre as etapas 

necessárias para a confecção dos corpos-de-prova e os testes a que eles foram submetidos. O 

quarto capítulo trata dos resultados e discussões baseados na metodologia utilizada, e por fim, 

no quinto capítulo tem-se conclusões sobre toda a pesquisa realizada. 
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CAPÍTULO 2 

REVISÃO DE LITERATURA
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2. Revisão de Literatura 

2.1 Considerações iniciais 

 Quando um elemento dentário é perdido, torna-se necessário a sua substituição de 

forma a se restaurar tanto a função quanto a estética. São diversos os materiais utilizados com 

esta finalidade. Em épocas remotas podia-se utilizar osso ou marfim, em 1871 dentes de 

porcelana eram usados e a partir de 1873 foram introduzidas as ligas metálicas. 

(WILWERDING, 2001). No final dos anos 50, surgiram as coroas metalocerâmicas com o 

objetivo de se conseguir a resistência proporcionada pelo metal e a estética dada pela 

porcelana (Figura 1). 

Figura 1: Coroa metalocerâmica (PEGORARO, 2002). 

 A metalocerâmica é seguramente o sistema de prótese mais utilizado nas modalidades 

de reabilitação oral. Sua versatilidade faz com que essa técnica possa ser indicada em 

elementos unitários estéticos anteriores e posteriores, em próteses fixas pequenas e extensas, 

em combinações de próteses fixas e removíveis, através de encaixes e, mais recentemente, nas 

necessidades provocadas pelas próteses sobre implante (PEGORARO, 2002). 
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 Os fatores que possibilitam as restaurações metalocerâmicas suprirem a essas 

demandas são: estética superior, grande resistência mecânica possibilitando as mais variáveis 

utilizações clínicas e sua fácil técnica de confecção. O seu sucesso clínico depende 

fundamentalmente da obediência de uma série de características técnicas para que se preserve 

a condição de resistência da estrutura conjunta metal e cerâmica. (PEGORARO, 2002). 

 O preparo do dente para que ele suporte uma coroa metalocerâmica, deve ser 

criteriosamente realizado de acordo com as técnicas indicadas (Figura 2). 

Figura 2: Preparo do dente para receber uma coroa metalocerâmica (CENTRO..., 2006). 

Baseados em uma série de artigos científicos, pode-se estabelecer parâmetros médios 

de que a cerâmica, numa prótese metalocerâmica, não deve ter a espessura inferior a 1 mm ou 

superior a 2,5 mm, e a sua subestrutura metálica uma espessura entre 0,3 mm e 0,5 mm 

(Figuras 3 e 4) (PEGORARO, 2002). 
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Figura 3: Desgaste de 0,5 mm para receber a estrutura metálica (PEGORARO, 2002). 

Figura 4: Infra-estrutura metálica de uma ponte metalocerâmica (PEGORARO, 2002). 

2.2 Origem e evolução das ligas metálicas utilizadas em coroas metalocerâmicas 

 A fundição de metais tem sido amplamente utilizada na dentística e na prótese. 

Atualmente, alguns recursos estão disponíveis para obter fundições mais precisas, como a 

introdução de novos materiais, técnicas acuradas e especialmente devido aos avanços 

científicos em relação aos processos de fundição (HINMAN, 1985). 

 A história das ligas odontológicas para fundição tem sido influenciada por três 

principais fatores: o primeiro fator foi econômico, manifestado após a elevação do preço do 

ouro em 1969 e mais recentemente (1995-2001) pela instabilidade do preço do paládio. 

(SILVA FILHO, 1989; WATAHA, 2002). O segundo fator que pode ter afetado o destino das 
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ligas foi a procura por melhores propriedades físicas. A procura por ligas com maior módulo 

de elasticidade, principalmente após o surgimento das próteses metalocerâmicas se tornou 

constante. Além do mais, propriedades mecânicas como dureza, ductilidade e resistência à 

tração se tornaram preocupações importantes (VAN NOORT, 1994). O terceiro fator está 

relacionado com a resistência à corrosão e à biocompatibilidade (WATAHA, 2002). Tais 

fatores incentivaram os pesquisadores a buscar ligas odontológicas alternativas que 

possuíssem propriedades mecânicas iguais ou melhores que o ouro (ALEXANDRE, 2000). 

  Esses avanços nas ligas metálicas, todavia, não vieram sem dificuldades técnicas. A

2.3 Ligas de níquel-cromo 

A liga de metal básico mais utilizada para a confecção da infra-estrutura metálica é a 

introdução de novos tipos de liga criou sérios problemas para os técnicos de laboratórios de 

prótese e para os dentistas, pois algumas propriedades foram mudadas tornando mais difícil a 

sua fundição, solda e manuseio. O desenvolvimento de ligas metálicas é complexo e requer 

um conhecimento da empresa com experiência em pesquisas. Cabe ao técnico e ao dentista 

entender essa complexidade, selecionar os seus produtos e usá-lo exatamente como manda o 

fabricante (WATAHA, 2002). 

de níquel-cromo. A grande maioria dessas ligas é formada por Ni (68,0 a 80,0%) e Cr (11,9 a 

26,3%), além de percentagens menores de outros elementos como o molibdênio, berílio, 

silício, alumínio e titânio. O elemento Cr, embora desempenhe papel fundamental na 

capacidade passivadora da liga, tende a aumentar a dureza e a temperatura de fusão, sendo, 

esta última, importante característica para aumentar a margem de segurança durante a queima 

da cerâmica (MOFFA, 1977). 
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As ligas de níquel-cromo apresentam boas propriedades como elevada dureza, baixa 

densidade além de alta resistência a tração. O seu baixo custo e fácil processamento fizeram 

com que elas fossem amplamente utilizadas em prótese fixa. Além do Ni e do Cr, o Mo é o 

terceiro elemento mais importante. O Mo é um metal refratário que se oxida lentamente, mas 

o óxido produzido (ex: MoO3) é facilmente volatilizado se a temperatura de 700°C for 

excedida. O Be também pode fazer parte da composição dessas ligas aumentando a sua 

fusibilidade e a adesão metal-porcelana. Todavia, ele é alergênico, podendo também reduzir a 

resistência à corrosão de ligas de Ni-Cr. (HUANG et al., 2005). 

Huang et al. (2005), avaliaram a influência da composição química de uma liga de Ni-

Cr e sua adesão com porcelanas odontológicas. Para tal pesquisa, fundiu 6 ligas de Ni-Cr de 

marcas comerciais diferentes e aplicou porcelana por cima. Realizou o teste de flexão de 3 

pontos. Concluiu que a composição química de suas ligas não teve influência na localização e 

morfologia da fratura da porcelana e que as ligas de Ni-Cr possuem boas propriedades 

mecânicas, como uma elevada dureza, baixa densidade, alta resistência à tração.  

De acordo com Craig (1996), os elementos Co, Cr e Ni estão presentes em 

aproximadamente 90% das ligas alternativas existentes no comércio. O cromo, responsável 

pela resistência à corrosão, proporciona dificuldades na fundição da liga quando em 

concentrações superiores a 30%; o cobalto aumenta o módulo de elasticidade, resistência e 

dureza; o carbono exerce influência sobre a dureza e o molibdênio contribui para a elevação 

da resistência; o berílio, em concentração aproximada a 1%, reduzia a temperatura da zona de 

fusão em 100°C; o silício e magnésio são adicionados para aumentar a fluidez. Contudo, 

embora existam diferentes composições, há uma similaridade nas propriedades das diversas 

ligas existentes no mercado. Variações significativas podem ocorrer com alterações da 

percentagem de elementos como C, O e N e variáveis de fundição como temperatura do 

molde, temperatura da liga e tamanho dos condutos de alimentação também podem acontecer. 
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 O Be adicionado às ligas de Ni-Cr está relacionado à formação de fase eutética de Ni-

Be. Por apresentar um ponto de fusão mais baixo que as outras fases, esta fase eutética funde 

primeiro durante o processo de fundição, reduzindo a temperatura do líquidus e aumentando a 

fluidez da liga (BEZZON, 2001). Elementos como o Nb e Mo são adicionados para promover 

um aumento na resistência à corrosão, além de promover uma fase eutética com o Ni, embora 

o seu ponto de fusão seja maior do que a fase eutética Ni-Be (MOFFA, 1983). 

 Como pode-se notar, diversos estudos estão sendo realizados para se avaliar o efeito 

de cada elemento químico nas propriedades da liga metálica: 

• Adição do Ni a ligas de Cu-Cr promove redução na temperatura de solidificação e 

reduz a contração das ligas (EARNSHAW, 1960). 

• Adição de Cr aumenta a dureza (MOFFA, 1977) e aumenta a resistência à corrosão 

(CRAIG, 1996). 

• O Be cria camada de óxido não uniforme nas ligas de Ni-Cr (BUMGARDNER; 

LUCAS, 1993). 

• Adição de Si aumenta a fluidez (CRAIG, 1996). 

• Adição de Mo melhora a resistência à corrosão (ANUSAVICE, 1998). 

• Adição de Be ajuda a adesão com a cerâmica (HUGGET, 1980) e melhora a 

fusibilidade da liga (HUANG, 2005). 

Torna-se, portanto, de fundamental importância entender o papel dos elementos químicos 

das ligas metálicas para que se tenham mínimas alterações durante os processos laboratoriais 

de fundição e se alcance, portanto, o sucesso das próteses fixas. 

Com relação à microestrutura dessas ligas, sabe-se que o processo de solidificação da liga 

metálica é uma etapa bastante importante, pois nele a estrutura da liga é definida. É durante 

esta fase que há formação de carbetos metálicos (BARAN, 1979). Eles estão presentes 
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principalmente na fase interdendrítica, já que são os últimos a solidificarem. O carbono reage 

facilmente com outros elementos formando carbetos principalmente de três tipos: MC, M6C e 

M23C6 (LEWIS, 1975). Este M é representado por elementos que se associam ao carbono, 

como o Mo, principalmente, além do Cr. Segundo Baran, 1979, a matriz primária (dendrítica), 

é composta principalmente por Ni, porém o Mo, Cr, Si, Nb e Al podem também estar 

presentes quando fazem parte da composição da liga. Por serem as últimas fases da liga a se 

solidificarem, os carbonetos estão situados predominantemente na fase interdendrítica e, nessa 

região seriam responsáveis pela dureza e resistência mecânica. Além dos carbonetos, 

precipitados metálicos também podem estar presentes melhorando as propriedades mecânicas 

da liga. A precipitação de fases secundárias ocorre como resultado da saturação da matriz em 

elementos ligantes forçando os excessos a formar nova fase. 

 Sabe-se também que o calor latente liberado pela solidificação inicial eleva a 

temperatura nas proximidades das áreas de solidificação, e a condição se torna favorável ao 

crescimento dendrítico, resultando em grãos denominados grãos colunares. Na região dos 

contornos de grãos pode-se encontrar muitas impurezas, além do mais é facilmente atacada 

por substâncias químicas (PHILLIPS, 1998). 

2.4 Porcelanas dentárias 

A porcelana é utilizada recobrindo a estrutura metálica com a finalidade de esconder ou 

disfarçar o metal e proporcionar, portanto, a estética. A matéria-prima utilizada para a 

construção da porcelana dentária contém quantidades variáveis de ingredientes como sílica 

(SiO2), feldspato (K2O-Al2O3-6SiO2) e alumina (Al2O3). A porcelana é fabricada aquecendo 

feldspato e outros minerais, junto com materiais denominados de fundentes que formam 

vidros de baixo ponto de fusão. Estes fundentes são óxidos ou carbonatos de sódio, potássio, 
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lítio ou boro. A massa fundida é esfriada rapidamente para formar a porcelana, que 

posteriormente pode ser aquecida para anexar óxidos metálicos com o intuito de obter as 

cores e tons necessários para imitar a estrutura dental natural (CRAIG; O'BRIEN; POWERS, 

1999).

O feldspato, quando misturado com vários outros óxidos metálicos e queimado em alta 

temperatura, pode dar origem a uma fase cristalina chamada leucita, juntamente com uma 

outra fase vítrea líquida, denominada fase eutética. Esta fase eutética promove a coalescência 

das partículas do pó cerâmico quando sinterizadas no estado sólido. Isto é, a fase líquida 

envolve as partículas remanescentes, formando um sólido denso através de um processo que é 

chamado de sinterização por fase líquida. (NÓBREGA, JOÃO, LA CROIX, 2002) 

Sinterização é o termo usado para descrever a consolidação do produto durante a 

queima. Esta consolidação significa que as partículas do material cerâmico vão ser unidas 

propriamente num agregado, para formar uma restauração dental desejada. A sinterização 

também pode ser interpretada como um indicativo de que a contração e a densificação 

ocorreram. Algumas reações químicas ocorrem durante a sinterização. De particular 

importância, são observadas mudanças no teor de leucita em porcelanas dentais. (NÓBREGA; 

JOÃO; LA CROIX, 2002) 

A sinterização é feita, normalmente, em fornos contínuos, caracterizados por três zonas 

de operação: preaquecimento, manutenção da temperatura e resfriamento. Na sinterização 

ocorre, normalmente, uma deformação do compactado, que se contrai, podendo chegar a uma 

redução de 40% do seu volume inicial ou a uma redução linear de cerca de 16% 

(METALURGIA, 2000).
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Para a fabricação de uma coroa dentária se utiliza no mínimo três tipos de porcelana: 

uma capa central opaca, uma porcelana incisal e uma porcelana gengival, com o objetivo de 

imitar as diferentes partes de um dente natural. Os pigmentos básicos utilizados para 

conseguir os diferentes tons são o amarelo, o azul, o rosa, o marrom e o gris. (CRAIG; 

O'BRIEN; POWERS, 1999). As proporções exatas de cada componente variam de acordo 

com o tipo particular de porcelana (alta, média e baixa fusão) e a marca específica 

(PHILLIPS, 1982). 

2.5 Coroas metalocerâmicas 

Nos final dos anos 50, um avanço ocorreu na tecnologia odontológica que influenciou 

significativamente a fabricação de restaurações dentárias. Esse avanço foi o recobrimento da 

subestrutura de um metal com porcelana odontológica. Todavia, havia a necessidade de se ter 

materiais que possuíssem coeficientes de expansão térmica semelhantes, pois até então as 

porcelanas odontológicas tinhas coeficientes baixos, diferente daqueles das ligas de ouro 

(PHILLIPS, 1998). Novas ligas metálicas foram, portanto, sendo inovadas na tentativa de se 

aproximar esses coeficientes. Land, Sockwell e Sluder (1982), tentaram a união metal-

porcelana. O metal que era capaz de se unir a porcelana era a platina e apresentava ponto de 

fusão maior que as cerâmicas de alta fusão. Todavia, contaminava a porcelana resultando em 

falta de estética. Por este motivo, diversos estudos se iniciaram na tentativa de encontrar 

metais que pudessem se unir adequadamente à porcelana e proporcionar a estética tão 

desejada.

A porcelana usada como material de restauração odontológica tem excelente estética e a 

mais aceitável biocompatibilidade no meio bucal. A técnica de metalocerâmica ou porcelana 

fundida sobre metal, como também é conhecida, é o método mais largamente utilizado para 

compensar a natureza extremamente frágil do material cerâmico (CRUIKSHANKS, 1981). 
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Para a construção das restaurações metalocerâmicas utiliza-se uma porcelana feldspática 

que, por ser um material frágil e de baixa resistência à fratura, necessita receber uma 

subestrutura metálica como reforço. Costuma-se afirmar que essas coroas suportam de forma 

satisfatória os esforços mastigatórios, entretanto, falhas não são incomuns e geralmente se 

manifestam como fraturas (CHAVES FILHO, 2001). Mas apenas nos anos 70 é que pesquisas 

intensas para se encontrar ligas alternativas começaram devido ao aumento rápido do preço 

dos metais nobres (PHILLIPS, 1998). 

Existem vantagens óbvias das ligas básicas em relação às de ouro como seu baixo custo, 

pesos mais leves e melhores propriedades mecânicas (apesar de existirem certas exceções 

para esta afirmação) (LANE, 1949). 

Comparadas com outras ligas para restaurações metalocerâmicas, as ligas de metais 

básicos geralmente têm maiores valores de dureza e de módulo de elasticidade e são mais 

resistentes à deformação em elevadas temperaturas, mas elas podem ser mais difíceis de 

serem fundidas e pré-soldadas que as ligas de Au-Pd e Pd-Ag. Outra desvantagem potencial 

das ligas à base de níquel e cobalto é seu potencial para separação da porcelana tendo em vista 

uma camada de óxido fracamente aderida ao metal. Além do mais, diferenças relativamente 

pequenas na composição podem produzir grandes variações na resistência coesiva do metal à 

cerâmica (PHILLIPS, 1998). Em seus estudos, Barghi, Mckeehan-Whitmer e Aranda (1987), 

mostraram que as restaurações metalocerâmicas construídas com liga de níquel-cromo 

apresentam maior resistência à fratura que as construídas com ligas nobres. Portanto, ao se 

utilizar ligas de níquel-cromo, possibilita-se confeccionar uma subestrutura metálica mais fina 

com 0,1 a 0,2 mm de espessura a menos (PANTALÉON; BATISTA; BONFANTE, 1997).

A confecção de restaurações metalocerâmicas com a utilização de ligas não-nobres (Ni-

Cr), tem sido realizada com as mesmas técnicas inerentes às ligas áureas, entre as quais a 
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oxidação prévia a aplicação da porcelana para a formação da camada de óxidos, que é 

considerada indispensável quando se utilizam ligas com alto teor de ouro (WEISS, 1977). 

As propriedades ideais que a subestrutura metálica de uma coroa metalocerâmica deve 

possuir são: (1) Alto módulo de elasticidade: reflete a rigidez do material. Qualquer 

deformação, mesmo que seja elástica, gera tensões destrutivas na porcelana; (2) Estrutura de 

grãos finos: tal fato é importante para uma estabilidade mecânica da área marginal, para 

resistência à corrosão e para dureza do material. Em geral, quanto menor for o tamanho do 

grão do metal, melhor serão suas propriedades. Quanto mais rápido o estado líquido for 

transformado em sólido, menores e mais finos serão os grãos. O resfriamento lento resulta em 

grãos maiores. (PHILLIPS, 1998); 3) Fusibilidade: a liga deve ser facilmente fundida; 4) 

Potencial de adesão: a liga tem que proporcionar um bom molhamento e ser termicamente 

compatível com a porcelana (RILEY, 1977). 

Desde 1989, a ADA (American Dental Assotiation) aprova qualquer liga tão logo 

passem pelos testes de toxicidade, manchamento, limite convencional de escoamento e 

percentagem de alongamento (PHILLIPS, 1998). As restaurações protéticas vêm passando 

por diversas modificações nos últimos 25 anos. Atualmente, as ligas possuem diversos 

elementos como o ouro, paládio, prata, níquel, cobalto e titânio. A seleção e manipulação 

dessas ligas são essenciais para que se tenha longevidade e sucesso na restauração protética. 

Antes de 1975, as ligas utilizadas em prótese eram divididas em 3 grupos: ligas para coroas 

totais metálicas, ligas para restaurações metalocerâmicas e ligas para prótese removível. Essas 

ligas utilizadas em coroas metalocerâmicas são distintas, uma vez que necessitam de um 

intervalo específico de fusão pouco superior a da porcelana (WATAHA, 2002 ). 

Apesar do grau de aprimoramento das ligas metálicas e das cerâmicas, a longevidade 

dos trabalhos protéticos ainda é motivo de grande preocupação tanto por parte do cirurgião-

dentista quanto do paciente. Ela encontra-se vinculada a uma série de fatores tais como: 
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correto planejamento da infra-estrutura metálica; qualidade da liga metálica utilizada; 

compatibilidade entre a cerâmica e a liga metálica escolhida; integridade estrutural e estado 

biológico dos dentes pilares e tecidos periodontais; grau de carga funcional e/ou parafuncional 

exercida sobre as restaurações; manutenção apropriada; controle de placa realizado pelo 

paciente, bem como a precisão com a qual o técnico e o profissional trabalham em todos os 

passos de sua confecção (SANTOS, 2003). 

2.6 Natureza da união metal/porcelana 

 O interesse de métodos de junção metal/cerâmica tem crescido gradativamente ao 

longo dos anos. A evolução desses processos tem permitido a utilização de cerâmicas em 

conjunto com metais na fabricação de diversos componentes híbridos. Novos métodos de 

união e aprimoramento daqueles convencionais têm sido estudados com o intuito de se 

produzir juntas com alta confiabilidade e interfaces capazes de suportar altas temperaturas de 

trabalho com o mínimo de tensões residuais (NASCIMENTO; MARTINELLI; 

BUSCHINELLI, 2003). 

 Entende-se por adesão uma força de atração intermolecular numa determinada 

interface (BUSATO, 1997). Na maioria das vezes, a união de dois materiais diferentes não é 

fácil. Os átomos, moléculas ou íons das diferentes classes de materiais, como os metais e 

cerâmicas, são bastante diferentes e podem ser unidas de diferentes modos. Essa união é 

caracterizada por uma combinação de propriedades físico-químicas e mecânicas. 

(NASCIMENTO, 2001; HOWE, 1993).

 Essa união pode ser classificada em 3 tipos: 

Junção Mecânica 

Junção Indireta 

Junção Direta 
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 A união mecânica pode ser por parafusos, por encaixe ou por braçadeira. A junção 

indireta pode ser adesiva ou por brasagem e a direta por difusão no estado sólido, soldagem 

ou soldagem por atrito (MARTINELLI, 1996; SUGANUMA, 1993). 

 A união que ocorre em coroas metalocerâmicas é do tipo brasagem, aliada a uma 

união mecânica. Entende-se por brasagem um processo de união no qual o coalescimento da 

junta é produzido pelo aquecimento a temperaturas acima de 450°C, utilizando-se um metal 

de adição que se funde abaixo da temperatura solidus do material de base e flui por forças de 

origem capilar (AMERICAN WELDING SOCIETY, 1978) 

 São inúmeras as vantagens da brasagem, como: 

Alta resistência mecânica e temperatura de serviço da junta produzida.  

Simplicidade e fácil automação do processo em escala industrial. 

Custo reduzido. 

Possibilidade de manter intactas as propriedades intrínsecas do metal e da cerâmica 

(NASCIMENTO, 2001; KLOMP, 1993). 

 A chave para o sucesso de uma tecnologia de união de dois materiais com naturezas 

tão distintas está na capacidade de gerar uma interface que consiga acomodar os diferentes 

tipos de ligações químicas (NASCIMENTO; MARTINELLI; BUSCHINELLI, 2003). 

A natureza da união entre ligas metálicas e a porcelana dentária tem sido alvo de 

consideráveis discussões. Isto é justificável pelo fato de que o sucesso de uma coroa 

metalocerâmica depende bastante da resistência dessa união (DEKON, 1999). 

Existe um consenso entre os estudiosos de que a adesão do metal com a cerâmica se 

deve a três tipos de união: 

-Química: Considerada como fonte de união primária. Está relacionada com as ligações 

iônicas, covalentes e metálicas. É a principal forma pela qual acontece a união 
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metal/cerâmica, por troca de óxidos formados entre o metal e os seus elementos oxidáveis na 

cerâmica. 

-Física: Fonte de união secundária. É promovida pelas ligações de Van der Walls, que 

são forças de atração entre dois átomos polarizados em contato íntimo, mas sem troca de 

elétrons, como visto na união química. Este tipo de união depende da molhabilidade da liga. 

Quanto mais molhável a liga, mais forte será a união metalocerâmica, e este molhamento 

dependerá do tipo de tratamento e acabamento da superfície metálica. 

-Mecânica: Este tipo de ligação depende da forma de contorno, do estado da superfície e 

de forças de compressão originadas pela diferença de coeficientes de expansão térmica da 

cerâmica e do metal (SCOLARO, 2000). Durante a sinterização da cerâmica, a água de 

cristalização é eliminada a 500°C enquanto a contração e a condensação do volume de 

substâncias argilosas como o caulim, feldspato e quartzo ocorre a 871°C. Quando a cerâmica 

e a subestrutura metálica atingem o máximo de expansão durante o processo de fusão, os 

poros do metal são consideravelmente alargados. Certas substâncias presentes na cerâmica, 

principalmente agentes fundentes, tornam-se liquefeitos e preenchem os múltiplos poros 

alargados, interpenetrando a estrutura da liga, o que resulta em forte união mecânica 

(SILVER; KLEIN; HOWARD, 1956). 

Além disso, as ligas e os sistemas cerâmicos apresentam diferenças em seus coeficientes 

de expansão térmica. Como o coeficiente das ligas é ligeiramente maior, durante o 

resfriamento da cerâmica, o metal contrai-se mais e mais rapidamente do que a cerâmica, 

promovendo tensões de compressão residuais na cerâmica, ocasionando uma resistência de 

união adicional, por compressão (SCOLARO, 2000). 

 A adesão entre o metal e a cerâmica é determinada pelas propriedades das diferentes 

fases que emergem da zona de difusão durante o processo de sinterização. A formação e o 

crescimento dessas fases indicam que reações complexas de oxidação-redução acontecem na 
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interface. Essa camada de oxidação desempenha um papel fundamental na aderência 

(HEGEDUS et al., 2002; SHILLINGBURG; HOBO; WHITSETT, 1981) (Figura 5). 

Figura 5: Coroa metalocerâmica onde se observa o metal, a camada de óxido e o opaco da 
porcelana (SHILLINGBURG; HOBO; WHITSETT, 1981). 

 Em geral, óxidos metálicos são facilmente produzidos em ligas a base de Ni-Cr 

quando submetidas a altas temperaturas. A espessura desta camada de óxido depende do grau 

de oxidação dos elementos metálicos da liga. Se a camada for muito fina, essa camada poderá 

ser rompida durante a sinterização da porcelana (PRESTON, 1988). Todavia, uma camada 

muito grossa de óxido pode causar tensões internas causando diferença no coeficiente de 

expansão térmica da camada de porcelana, resultando em fraca adesão entre o metal e a 

porcelana (HUANG, 2002). Necessita-se, portanto, de um controle dessa oxidação a fim de 

que a resistência de união metal/porcelana não seja comprometida (WU et al., 1991). 

 O sucesso dos conjuntos metalocerâmicos depende também da compreensão dos 

mecanismos envolvidos nesta união e na possibilidade de adequação das propriedades de cada 

um dos componentes, de forma a se obter a estabilidade do conjunto. Como mencionado 

anteriormente, é fundamental que a expansão térmica da liga metálica seja apropriada à da 

porcelana, pois, caso contrário, na etapa de resfriamento do conjunto metalocerâmico, após a 

sinterização da porcelana sobre o metal, se desenvolverá um estado de tensões residuais na 
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interface metal/porcelana que poderá levar ao trincamento do material cerâmico 

(BERTOLOTTI, 1980). 

Em geral, objetiva-se uma liga metálica com coeficiente de expansão térmica 

ligeiramente superior ao do material cerâmico, visando ter, após o resfriamento do par, um 

estado de tensões de compressão na porcelana, aumentando a resistência da união 

metalocerâmica. Esta união é, por si só, extremamente importante, pois toda a restauração 

estará comprometida se a união se romper (BERTOLOTTI, 1980). Deduz-se portanto, que, ao 

se conhecer as curvas de expansão térmica do metal e da porcelana que compõem a 

restauração metalocerâmica, pode-se escolher o par que conduza ao estado de tensões mais 

interessante, ou, ainda, torna-se possível testar alterações de composição química e estrutural 

do metal ou da porcelana e verificar sua influência na expansão térmica (ROLLO; ROSSITTI, 

1999). A faixa de diferença entre as expansões, considerada "segura" é de 0,21% a 0,02%. 

Acima de 0,21%, haverá o risco de fratura por compressão excessiva da cerâmica e, abaixo de 

0,02%, haverá o risco de fratura por tração na porcelana. Destaca, porém, que, como a 

expansão térmica varia dependendo da manipulação dos materiais, poderão ocorrer trincas se 

eles não forem manuseados corretamente, ou se utilizados em condições impróprias, mesmo 

estando dentro da faixa de diferenças seguras (YAMAMOTO, 1985a). Outro fator de 

fundamental importância para que se tenha uma boa aderência entre o metal e a porcelana é o 

tratamento da superfície da subestrutura metálica antes da aplicação da porcelana. Almejando 

conseguir uma superfície limpa, uniforme, isenta de contaminações, criando espaço ideal para 

a aplicação da cerâmica, contribuindo assim para a eliminação de tensões residuais 

(BONFANTE, 1998). 

A Figura 6 representa esquematicamente as curvas características da expansão térmica 

de ligas Ni-Cr e porcelanas comerciais disponíveis para metalocerâmica. A expansão térmica 
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para a liga metálica é praticamente linear no intervalo de temperatura de interesse, pois essas 

ligas Ni-Cr são austeníticas desde a solidificação até a temperatura ambiente, não 

apresentando transformação de fases. A curva da porcelana odontológica é característica do 

estado vítreo, apresentando ponto de transição e de amolecimento (ROLLO; ROSSITTI, 

1999).

.

Figura 6: Curvas esquemáticas de expansão térmica do metal e porcelana para aplicação 
em restaurações metalocerâmicas (ROLLO; ROSSITTI, 1999).

Trushkowsky (1992), desenvolveu um trabalho sobre fratura de porcelana, suas causas, 

prevenções e técnicas de reparo. Disse ele que falhas mecânicas nas restaurações 

metalocerâmicas são usualmente relatadas como sendo devido a deficiências na infra-

estrutura metálica, procedimentos laboratoriais impróprios, excessiva carga oclusal, trauma e 

inadequada preparação dentária.

Outro fator que deve ser levado em consideração é a superfície da liga. Se a superfície 

metálica for bem lisa, a cerâmica terá um maior molhamento. Muitos estudos, desde então 

vêm procurando encontrar a textura ideal de superfície (SHELL; NIELSEN, 1963). 
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 Falhas das restaurações metalocerâmicas freqüentemente ocorrem após certo período 

de tempo. As fraturas geralmente são do tipo adesivas, ou seja, há separação do metal com a 

porcelana (ANUSAVICE, 1979). Em um estudo realizado por Scolaro, 2001, após realizar 

testes de cisalhamento sobre corpos metalocerâmicos, ele encontrou uma homogeneidade do 

tipo de fratura ocorrido. Em todos os espécimes submetidos aos testes, as fraturas ocorridas 

foram do tipo adesivas, isto é, com separação entre o metal e a porcelana. Essas falhas podem 

começar como microtrincas devido a tensões internas na cerâmica ou devido ao ataque 

corrosivo na interface metal-cerâmica provocado pela saliva (FISHER, 2002). A fratura da 

porcelana também pode acontecer devido a deformação da subestrutura metálica 

(YAMAMOTO, 1985b). 

2.7 Etapas laboratoriais do processo de fundição 

Um método para confecção de restaurações metálicas utilizando-se o ouro através da 

técnica da cera perdida foi proposto por Tagard em 1907. Através dela, um padrão de cera era 

confeccionado na boca do paciente e, após sua retirada, era aquecido e a liga fundida ocupava 

o seu espaço. Todavia o grande inconveniente do ouro utilizado era o seu preço elevado. Tal 

fato incentivou os pesquisadores a buscar ligas odontológicas alternativas que possuíssem 

propriedades mecânicas iguais ou melhores que àquele metal precioso (ALEXANDRE, 

2000).

Atualmente, para a confecção da infra-estrutura metálica, utiliza-se a técnica da cera 

perdida. O modelo da estrutura dental perdida é confeccionado em cera a partir da moldagem 

intra-oral. Esta cera é envolvida com um material denominado revestimento, que é uma 

mistura de água, sílica e um aglutinante (sulfato de cálcio, fosfato de amônio magnésio e 

silicato de etila). Após o revestimento ter tomado presa, o conjunto cera+revestimento é 
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levado ao forno e a cera é evaporada. O metal é então fundido e injetado no molde através de 

uma centrífuga. A estrutura metálica será uma cópia fiel do padrão de cera (PHILLIPS, 1998). 

A liga metálica utilizada para coroas metalocerâmicas deve possuir um ponto de fusão e 

solidificação entre 134ºC a 244ºC maior que a temperatura de sinterização da porcelana 

(HOBO; SHILLIMBURG, 1973). 

A máquina de centrifugação por ação de mola é primeiramente torcida de duas a cinco 

voltas. O metal é fundido por uma chama de maçarico em um cadinho que se encontra 

aprisionado no braço móvel da máquina de fundição. Uma vez que o metal tenha alcançado a 

temperatura de fundição e o anel de fundição aquecido esteja em posição, a máquina é 

liberada e a mola dispara o movimento de rotação. A chama do maçarico pode ter também 

forte influência sobre o processo de fundição. Ela apresenta três regiões: O primeiro cone 

alongado a partir do bico do maçarico é a zona na qual o ar e o gás estão misturados antes da 

combustão. O próximo cone, que é verde e circunda o cone interno, é conhecido como zona 

de combustão. Aqui, o gás e o ar estão parcialmente em combustão. Essa zona é realmente 

oxidante e deve ser mantida distante do metal liquefeito durante a fusão. A próxima zona, azul 

brilhante, é a zona de redução. Esta é a parte mais quente da chama e está além da 

extremidade da zona de combustão verde. Esta área deve ser mantida constantemente sobre o 

metal durante a fusão (PHILLIPS, 1998). 

Para limpar a superfície metálica do revestimento que fica aderido, um jateamento com 

óxido de alumínio 50 m é realizado. Todavia, o nível de impurezas nestes óxidos não é 

especificado e marcas comerciais mais econômicas e menos puras podem contaminar a 

superfície metálica e, subseqüentemente, afetar a integridade da zona metalcerâmica de 

aderência (PHILLIPS, 1998). 

 As coroas metalocerâmicas construídas com o rigor que a técnica exige, apresentam 

grande resistência às forças de compressão aplicadas, o que permite afirmar que, mesmo sob 
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as mais adversas condições bucais, dificilmente uma restauração metalocerâmica irá fraturar. 

Entretanto, para que se possa entender as razões das fraturas, é preciso que se tenha 

conhecimento das variáveis que norteiam a sua construção (CHAVES FILHO, 2001). 

Um protocolo rígido deve ser seguido para se realizar fundições de alta qualidade. 

Deve-se seguir criteriosamente todas as informações fornecidas pelo fabricante, uma vez que 

cada tipo de liga possui suas características peculiares. Todavia, falhas nas fundições podem 

ocorrem como: 

Bolhas de ar: pequenos nódulos na fundição são causados por bolhas de ar que 

ficam aprisionadas no modelo durante ou após o procedimento de inclusão. Para 

se evitar essas bolhas, o uso de um misturador mecânico com vibrador, antes e 

depois da manipulação do revestimento, deve ser aplicado rotineiramente 

(PHILLIPS, 1998). 

Velocidade de aquecimento do modelo: resulta em cristas ou rebarbas na 

fundição. O modelo deve ser aquecido gradualmente, pelo menos 60 minutos 

precisam transcorrer durante o aquecimento do anel preenchido com 

revestimento da temperatura ambiente até 700°C (PHILLIPS, 1998). 

Corpos estranhos: substâncias estranhas podem penetrar no molde gerando uma 

superfície rugosa, áreas incompletas ou superfícies vazias (PHILLIPS, 1998). 

Fundição incompleta: tanto a tensão superficial quanto a viscosidade de uma liga 

fundida diminuem com o aumento da temperatura. A temperatura da liga precisa 

ser elevada acima da temperatura do liquidus, de modo que a viscosidade e a 

tensão superficial sejam diminuídas e a liga não se solidifique prematuramente 

quando penetrar no molde (PHILLIPS, 1998). 

Tipo de liga escolhida: ligas com menores temperaturas de fundição contraem 

menos a partir da temperatura do solidus até a temperatura ambiente. Pode-se 
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considerar ainda que, a partir de uma mesma temperatura, ligas com menores 

temperaturas de fusão precisam perder uma quantidade maior de calor antes de 

ter sua fluidez diminuída quando comparadas àquelas com maior temperatura de 

fusão. Sendo assim, a temperatura de fundição da liga interfere no resultado 

segundo a sua composição, onde ligas que possuam maior coeficiente de 

expansão térmica, bem como aquelas que possuam maior temperatura de fusão 

(como as ligas à base de metais básicos e o titânio comercialmente puro) tendem 

a apresentam piores resultados na fusibilidade (ANUSAVICE 1998). 

Revestimento utilizado: no momento em que a liga começa a preencher o 

molde, o ar que anteriormente o ocupava precisa ter uma via de escape. Caso 

este ar não escape, teremos um aumento da pressão no interior do molde e isto 

afetará negativamente a fusibilidade. Para que este ar escape é necessário que 

existam poros no revestimento e que estes poros tenham comunicação entre si 

e com o meio externo ao revestimento (ANUSAVICE, 1998). Estes poros e 

esta comunicação entre os mesmos é afetada pela quantidade de água na 

manipulação, pois o excesso de água, quando eliminado, gera a porosidade. 

Da mesma forma, a espessura do revestimento que recobre o padrão de cera 

afeta esta característica. Espessuras menores fazem com que seja mais fácil a 

comunicação entre o meio interno e o meio externo, porém são menos 

resistentes, podendo correr o risco de fraturar no momento da injeção. O tipo 

e tamanho das partículas do revestimento afetam estes últimos fatores. 

Partículas de tamanho mais uniforme geram mais espaços, mas também um 

revestimento menos resistente, enquanto uma gama maior no tamanho das 

partículas gera um revestimento mais resistente e menos profícuo em espaços. 

O fabricante deve procurar um equilíbrio entre estas propriedades. Para 
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favorecer o escoamento de ar, um conduto adicional pode ser usado (CHAN 

et al., 1998). 

Temperatura do revestimento utilizado: a temperatura do revestimento 

desempenha outro papel fundamental Ao ser injetada no molde de 

revestimento, a liga poderá reagir com o mesmo. A ocorrência ou não desta 

reação é afetada pela temperatura do revestimento, pois quanto mais alta, mais 

provável a reação (BESSING,1986). 

Número de queimas: estudos mostram que os valores de expansão térmica das 

porcelanas crescem à medida que aumenta o número de queimas no ciclo de 

cocção (ROLLO; ROSSITTI, 1999). Deve-se, portanto, minimizar ao máximo o 

número de vezes que se leva a coroa ao forno de sinterização para que os valores 

dos coeficientes entre o metal e a porcelana não divirjam. Dorsch (1981), 

realizou um estudo comparando a deflexão de ligas de Ni-Cr com três tipos de 

porcelanas odontológicas. Observou que a deflexão residual diminuía na medida 

em que se aumentava o número de ciclos de queima da porcelana. 

Aquecimento elevado da liga: quando uma liga de metais básicos é aquecida a 

temperaturas muito elevadas, ocorre a formação de uma camada de óxido 

bastante espessa. Cada liga possui um tipo de tratamento adequado para que se 

atinja a união de forma mais eficiente (YAMAMOTO, 1985a). Além do mais, 

um aquecimento intenso e prolongado durante a fusão poderá produzir a 

evaporação de componentes secundários, ocasionando, assim, a formação de 

uma liga com propriedades diferentes (GARBIN et al. 2003). A liga pode, 

portanto, estar sujeita à alterações químicas durante o processo de fundição, 

além de poder ocorrer distorção no metal causando uma desadaptação marginal. 
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Essa distorção ocorre durante o aquecimento ou devido a formação de óxidos na 

superfície interna do casquete metálico (BARAN, 1979). 

2.8 Alterações que ocorrem no processo de fundição das ligas odontológicas 

A seleção e a manipulação das ligas metálicas utilizadas na odontologia é essencial para 

a performance e longevidade das restaurações protéticas. A escolha ou manipulação imprópria 

dessas ligas pode resultar em seu insucesso (WATAHA, 2002). A preocupação por parte dos 

pesquisadores nas etapas dos processos laboratoriais tem se tornado fato constante, pois sabe-

se que alterações na liga podem acontecer durante o processo de fundição. Na prática clínica, 

devido a fatores econômicos, a reciclagem das restaurações é freqüente e aprovada caso não 

comprometa as propriedades das ligas (HORASAWA, 2004). A partir dessas afirmações, 

inúmeras pesquisas nesta área surgiram com a finalidade de se ter reais informações sobre os 

comprometimentos que a reutilização das ligas pode causar. 

MOFFA et al (1973), estudaram a resistência da união entre uma liga de metal básico e 

a porcelana Ceramco. A confecção das amostras metálicas foram realizadas utilizando-se 

ligas novas e reutilizadas, adicionada de 25 a 50% de liga nova. Através de testes de 

resistência ao cisalhamento, os autores não encontraram diferenças que comprometessem a 

união entre metal virgem e reutilizado e a cerâmica. 

Lewis (1975), analisou os efeitos das refundições sobre as propriedades mecânicas da 

liga. O autor constatou que as propriedades mecânicas não somente variaram de acordo com o 

número de vezes que a liga era fundida, como também com o método de aquecimento 

utilizado. Verificou, ainda, que os valores de dureza diminuíram progressivamente nos três 

métodos. 

Hesby (1980), comparou as propriedades físicas de ligas não preciosas após 4 refusões 

sem adição de liga nova. A resistência à tensão, a percentagem de alongamento e a dureza 



Sá, J.C. Efeito das variáveis laboratoriais protéticas na adesão da porcelana com ligas de níquel-cromo. 2006. 

foram analisadas. Os valores de dureza diminuíram da primeira para a quarta fundição, não 

encontrando, todavia, resultados estatisticamente significantes. Quando comparações 

estatísticas foram realizadas entre as tensões e a percentagem de alongamento das ligas 

fundidas uma vez e refundida 4 vezes, não foram encontrados resultados estatisticamente 

significantes. Concluiu que o metal pode ser refundido por até quatro vezes sem qualquer 

adição de liga nova, fato este que era recomendado pelo fabricante. 

Fernandes Neto (1982), avaliou a influência da reutilização de ligas de Ni-Cr, em que 

utilizou ligas 100% novas e 50% refundidas e aplicou dois tipos de opacos diferentes sobre 

elas. Seus resultados indicaram que, quando se aplicou o opaco tipo Paint-on 68 com a liga 

50% refundida, se obteve a menor resistência. Já com a outra marca de opaco, Paint-on 88, a 

resistência da liga 50% reaproveitada foi maior que a da 100% nova. 

Nelson (1986), se propôs a determinar o efeito de 10 refundições nas propriedades 

físicas e clínicas de uma liga de níquel-cromo. O excesso do metal dos botões e do conduto de 

alimentação foram recombinados com liga virgem. Todo o procedimento visou simular as 

situações dos laboratórios protéticos. 101 corpos de prova foram fundidos a uma temperatura 

de 1550°C. 11 em forma de barra e 90 em forma de armação metálica para prótese removível. 

O excesso do material contido no conduto de alimentação era pesado e se adicionava liga 

nova, de forma que 50% da mistura seria de liga reutilizada e 50% de liga virgem. Com 

relação à resistência a tração, ao percentual de alongamento e ao módulo de elasticidade, 

houve uma diferença mínima entre a primeira e a décima refusão. Os resultados da dureza 

Vickers variaram de 335 HVS para 390 HVS, todavia, esses resultados não foram 

aumentando continuamente a medida que a liga ia sendo refundida. Analisando a 

microestrutura desde a primeira à décima fundição, não houve diferenças marcantes na 

estrutura básica. Uma estrutura dendrítica típica da ligas de níquel-cromo foi encontrada em 

todos os espécimes. Os resultados deste estudo indicaram que não há diferença marcante entre 
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as dez gerações de refundição, todavia as pequenas variações que aconteceram merecem 

considerações.  

O mesmo autor acrescenta ainda que a contaminação, que é um problema comum nos 

laboratórios, foi minimizada neste estudo através de intensa atenção em todas as etapas dos 

processos de fundição. Em dois estudos retrospectivos similares a este, realizados pelos 

mesmos autores, os resultados foram drasticamente diferentes. Em cada fundição subseqüente 

encontraram comprometimento nas propriedades físicas da liga. Suas microestruturas 

mostraram contaminação, porosidades, e inclusões que aumentaram na medida em que se 

refundia a liga. 

Phillips (1993), também avaliou a dureza Vickers em ligas de Ni-Cr de marca Wiron em 

diferentes temperaturas pouco acima do recomendado pelo fabricante e não encontrou 

diferenças estatisticamente significantes. 

Ribeiro (1993), realizou um estudo de alguns dos efeitos sofridos por duas ligas 

comerciais de cobalto-cromo (BRASALLOY e CROMOTEC) quando eram adicionadas, à 

liga virgem, quantidades variadas e pré-determinadas de sobras da mesma liga já fundida uma 

única vez. Através do ensaio mecânico de tração obtiveram os valores para a tensão de 

ruptura, para o alongamento e para o limite de proporcionalidade. A análise dos resultados 

apresentou comportamentos diferentes para cada liga, observando-se alterações não-

uniformes para essas propriedades. Para a liga BRASALLOY observaram que houve 

diferença estatisticamente significativa a 1% para a tensão de ruptura e para o limite de 

proporcionalidade, enquanto para o alongamento apresentou diferença estatisticamente não-

significativa. Para a liga CROMOTEC observaram que não houve diferença estatisticamente 

significante para a tensão de ruptura, para o limite de proporcionalidade e para o 

alongamento. Em relação à composição encontraram resultados que demonstraram pequena 

variação em ambas as ligas. Apenas para a combinação experimental da liga CROMOTEC 
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(100% de sobra da primeira fusão) encontraram diferenças que pudessem sugerir uma análise 

mais acurada através de uma análise química quantitativa. A análise metalográfica de ambas 

as ligas mostrou estruturas heterogêneas com alteração nítida entre a liga virgem e após a 

primeira fusão, situação onde não houve acréscimo de sobras. 

Ainda o mesmo autor, no ano de 1998, em seu doutorado, avaliou o comportamento de 

ligas de cobalto-cromo frente à reutilização de sobras da primeira fusão, desde uma condição 

de 100% de liga nova até 100% de sobra, em incrementos de 25% (em peso). Os resultados 

obtidos mostram que as ligas têm níveis adequados de resistência, mesmo quando refundidas 

totalmente, oferecendo segurança para seu emprego clínico, fato verificado principalmente em 

função dos valores observados para o limite de proporcionalidade. A análise conjunta dos 

valores de resistência (limite de proporcionalidade, limite de resistência à tração), 

alongamento percentual e dureza superficial, sugeriu que a utilização de sobras da primeira 

fusão, desde que não haja contaminação pelo revestimento nem queima da liga, não altera de 

maneira substancial o comportamento observado. Afirmou que, embora a refundição em 

princípio seja possível, recomenda-se a utilização de liga nova para maior segurança quanto 

aos resultados obtidos. Se houver proposta de reutilização, que seja feita sem mistura de ligas 

diferentes, no sentido de evitar a adição de novos fatores que podem levar à alteração mais 

intensa das propriedades resultantes. 

Khamis e Seddik (1995), observaram que há diversos relatos de reaproveitamento de 

metais preciosos e não preciosos e da análise de suas propriedades físicas e mecânicas. Além 

do mais, encontrou diversos estudos avaliando a resistência a corrosão de metais não 

preciosos após sucessivas refusões. 

Papazoglou (1998), analisou o efeito de variáveis laboratoriais sobre a adesão metal-

cerâmica em ligas de Pd-Cu-Ga e Pd-Ga. Confeccionou corpos de prova em metal e refundiu 

essas ligas por 2 e 3 vezes. Realizou um ataque com ácido fluorídrico e aplicou cerâmica. 
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Como resultado, encontrou que a refusão sem adição de novas ligas afetou negativamente 

algumas ligas com alto teor de paládio, que não houve diferença na adesão entre esses dois 

materiais quando se estocava em saliva artificial e que, ao se realizar diferentes oxidações, 

pode-se ter comprometimento na adesão, sendo necessário realizar aquela preconizada pelo 

fabricante.

Craig (2001), relatou que, na tentativa de reduzir o custo das restaurações, ligas de ouro 

foram refundidas. A recomendação da refusão de ligas de ouro varia. Pode-se reutilizar 50% 

do metal até 100%, no qual este excesso é obtido do conduto de alimentação ou dos botões 

que sobraram. 

Horasawa (2004), analisou o efeito de sucessivas refundições de ligas metálicas. Para 

isso, fundiu até 5 vezes uma liga comercial de Ag-Pd-Cu-Au. Testes eletroquímicos foram 

realizados para se analisar o efeito do reaproveitamento nos parâmetros de polarização, assim 

como a corrosão em saliva artificial. Verificou que houve um pequeno aumento na curva de 

polarização e uma elevação da corrosão, principalmente após a 5ª refusão. A dureza aumentou 

com o número de refusões, e, na microestrutura, os grãos cresceram. Transformações 

químicas na liga também ocorreram, como a diminuição de cobre e zinco, além de haver 

acréscimo de impurezas. 

Al-hiyasat e Darmani (2005), realizaram um estudo com a proposição de refundir ligas 

básicas. Tal fato poderia alterar as propriedades químicas da liga e afetar a liberação dos 

elementos de liga e subseqüentemente a citotoxidade dela. Três grupos de 12 discos, um de 

cada tipo de liga, foram fabricados. No primeiro grupo, os corpos-de-prova foram preparados 

utilizando ligas novas. O segundo grupo foi composto por 50% de liga nova e 50% de liga 

refundida. O terceiro grupo consistiu de espécimes 100% reaproveitada. Os espécimes foram 

embebidos em água destilada esterilizada e limpos em ultra-som por 5 minutos. Encontraram 

que a reutilização de ligas odontológicas aumenta a liberação de elementos de liga e a 
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citotoxicidade delas. A liberação de Cu foi bastante acentuada em comparação com os outros 

elementos, seguida do Co e do Ni. 

Ameer, Khamis e Al-Motlaq (2004), realizaram uma análise química e eletroquímica de 

ligas de Ni-Cr e de Co-Cr refundidas. Os corpos-de-prova foram confeccionados e colocados 

em uma solução de saliva artificial. A concentração de Ni, Fe, Co e Cr dissolvidos na saliva 

foi registrada em diferentes tempos de imersão. Foi observado que a liberação do níquel foi 

maior que a do cromo. O autor concluiu que as ligas de Co-Cr-Mo possuem maior resistência 

a corrosão do que as de Ni-Cr-Mo. 

Olivieri (2004), avaliou ligas de Ni-Cr virgens, e fundidas em diferentes temperaturas. 

20 espécimes da liga Wiron (65% de Ni e 22,5% de Cr e 9,5% de Mo) foram confeccionados 

e divididos em dois grupos. Cada um foi fundido em temperaturas diferentes, sendo o 

primeiro naquela indicada pelo fabricante (1420ºC) T1 e o segundo a 1620°C - T2. Foi 

realizada uma avaliação da composição química, uma análise da microestrutura e da dureza 

das amostras. Seus resultados apontaram para pouca variação na composição química da liga 

quando comparados aos estados de primeira e segunda temperaturas, assim como na liga 

virgem. Com relação à microestrutura, encontrou-se uma aglomeração dendrítica e menor 

quantidade de partículas na T1 quando comparadas com as ligas virgens. Na amostra fundida 

em T2, encontrou-se um aglomerado dendrítico típico de fusão bruta com alguns focos de 

precipitados não encontrado nos outros estados. Valores de dureza similares foram 

encontrados em T1 e T2, porém resultados maiores foram constatados na liga virgem. 

Concluiu que, quando se eleva a temperatura de fundição 200 ° C acima do recomendado pelo 

fabricante, podem ocorrer falhas nas próteses, como porosidades, fissuras ou rachaduras. 

Verifica-se, portanto, que a metodologia empregada desempenha um papel fundamental 

no comprometimento das restaurações metalocerâmicas visto que as propriedades das ligas 
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reutilizadas foram afetas em umas pesquisas e em outras não houve comprometimento da 

mesma. 

2.9 Alterações que ocorrem durante a sinterização da porcelana 

 Durante a etapa de sinterização da porcelana, um forno com rígido controle de 

temperatura deve ser utilizado. De acordo com o fabricante, existem temperaturas específicas 

para o início e final da sinterização, dependendo da forma da cerâmica utilizada (pó ou pasta) 

e das diferentes camadas utilizadas (primeira e segunda camadas). A temperatura inicial vai 

subindo gradativamente até chegar à temperatura final. Como exemplo, o opaco da Ceramco 3 

(marca comercial de uma porcelana odontológica) deve seguir os parâmetros presentes na 

tabela 1. 

Tabela 1 - Parâmetros a serem realizados para sinterização da porcelana Ceramco. 

Primeira camada de opaco 
em pó 

Segunda camada de opaco 
em pó 

Temperatura inicial 650°C 650°C

Temperatura final 980°C 955°C

Tempo de pré-secagem 3 minutos 3 minutos 

Tempo de secagem 3 minutos 3 minutos 

Tempo que mantém a 
temperatura final 

0 minutos 0 minutos 

Intensidade do vácuo 29 Hg 29 Hg 

 Essas recomendações são fornecidas pelo fabricante e devem ser cuidadosamente 

seguidas. Diversos estudos estão sendo realizados para se avaliar qual seria a temperatura 

ideal de sinterização da porcelana. Hammad, Godking e Gerberich (1987), realizaram testes 

para se observar o efeito da temperatura de cocção. Durante a aplicação da cerâmica, 



Sá, J.C. Efeito das variáveis laboratoriais protéticas na adesão da porcelana com ligas de níquel-cromo. 2006. 

utilizaram duas variáveis: um grupo sofreu cocção na temperatura indicada pelo fabricante e 

outro 32°C acima. Os autores concluíram que houve um aumento na resistência de união nos 

corpos de prova submetidos à cocção 32°C acima da indicada. 

2.10 Testes utilizados para se medir a adesão metal/cerâmica 

 Desde 1956, existe uma preocupação constante em se determinar, por meio de testes 

físicos, a capacidade de união da cerâmica com o metal utilizado (JOHNSTON; DYKEMA; 

CUNNINGHAM, 1958). Atualmente, os testes existentes têm sido desenhados e escolhidos 

pelos pesquisadores com base na natureza das forças que são utilizadas, como por exemplo: 

torção, tração, flexão, cisalhamento e uma combinação de tensão/cisalhamento (SCOLARO, 

2000).

Testes de cisalhamento – Idealizados por Shell e Nielsen (1963), e modificados por 

muitos outros autores, têm sua metodologia baseada no uso de um fio metálico com 

diâmetro relativamente grande, onde é aplicada a cerâmica e em seguida tenta-se a 

separação. Com base nos resultados obtidos, os autores concluíram que 

aproximadamente 1/3 da resistência resulta das forças de Van der Walls e 2/3 resultam 

de interações químicas entre a liga e a cerâmica. Existem vários tipos de testes de 

cisalhamento:  

 - Testes de cisalhamento com superfície plana – onde a cerâmica é aplicada sobre 

uma superfície plana: 

     - Com interface circular; 

- Com interface retangular: considerado mais preciso que o anterior por 

controlar a espessura da camada de cerâmica e a área da interface. Os testes 

com superfícies planas são considerados como vantajosos, pois distribuem 

uniformemente as forças de tensão na interface. 
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 - Testes de cisalhamento oblíquo.  

 - Testes de cisalhamento cônico.  

Testes de tração – Foram muito utilizados para a avaliação da aderência da camada de 

óxidos a ligas cerâmicas.  

Testes de tração/cisalhamento.  

Testes de flexão.

Testes de torção.

Teste de molhabilidade. 

2.11 Molhabilidade e adesão 

 Para se unir dois materiais, é necessário a obtenção de uma interface na qual a adesão 

ocorra. A natureza desta interação pode ser química, física ou simplesmente mecânica. Os 

processos de junção são movidos pelo princípio termodinâmico universal da minimização de 

energia do sistema, através da redução da energia superficial dos componentes e do gradiente 

de potencial químico existente na interface entre os dois materiais (duas superfícies serão 

eliminadas para a formação de uma interface) (NASCIMENTO; MARTINELLI; 

BUSCHINELLI, 2003). 

 A brasagem metal/cerâmica depende da capacidade de molhamento da cerâmica no 

metal. Se o líquido molha ou não a superfície sólida, vai depender da magnitude das tensões 

superficiais e da reatividade das espécies envolvidas (CHIDAMBARAM; EDWARDS; 

OLSON, 1994). As propriedades superficiais, a microestrutura da cerâmica e da liga e a 

reatividade entre os dois materiais são fatores que controlam o molhamento (HADIAN, 

1993).
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 O termo superfície é aplicado de modo usual para a área entre uma fase condensada 

(sólida ou líquida) e uma fase gasosa, enquanto que o termo interface é aplicado à áreas de 

sistemas envolvendo fases condensadas, tais como, sólido-sólido, sólido-líquido e líquido-

líquido. Os átomos e as moléculas que estão na superfície e nas interfaces possuem energia e 

reatividade significativamente superiores àquelas do núcleo do material. Esta energia 

armazenada na interface é entendida como energia interfacial ou superficial. A tensão gerada 

nas moléculas da região interfacial (líquido-vapor), em virtude do desbalanceamento entre as 

forças de repulsão e atração, é denominada de tensão superficial (NASCIMENTO; 

MARTINELLI; BUSCHINELLI, 2003).  

A tensão superficial não só garante o molhamento da camada de líquido sobre o 

substrato como também assegura a adesão dessa camada e sua durabilidade.  Muitos estudos 

têm sido feitos sobre a relação das forças de adesão e tensão superficial, uma vez que a adesão 

é governada por diferentes mecanismos, e, em diferentes casos, não se podem fazer 

afirmações definitivas.  De qualquer modo, é claro que a força de adesão depende da tensão 

superficial de ambos os componentes e, conseqüentemente, da tensão interfacial. A força de 

adesão é aumentada ao máximo, quando a tensão superficial dos dois componentes tem 

magnitudes similares, o que parece dever-se à minimização da tensão interfacial (SACHER, 

1988).

Uma grandeza importante na avaliação da molhabilidade entre duas superfícies é o 

ângulo de contato. Ele é definido como o ângulo formado entre a superfície sólida e a 

tangente à superfície do líquido no ponto de contato dos dois.  O ângulo de contato pode 

variar de 0 a 180 graus. A condição de equilíbrio de energia interfacial na área de contato 

pode-se expressar em termos de energia interfacial da interface sólido/líquido ( sl), interface 

líquido/vapor ( lv), interface sólido/vapor ( sv) e o ângulo de contato ( ), pela equação de 

Young (Equação 1) (KWOK et al., 1998). 
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sl = lv + sv cos                                                       [1]

O  pode-se considerar como a energia superficial ou tensão superficial que é referida 

em dyna/cm, erg/cm2 ou N/m e termodinamicamente representa a energia necessária criada 

numa unidade de área na interface ou superfície onde não existia previamente (SACHER, 

1988).

Como dito anteriormente, diversos testes são utilizados para se avaliar essa união 

metalocerâmica, dentre os quais podemos citar: o teste de flexão de três pontos, o teste de 

flexão de quatro pontos, o teste de cisalhamento, o teste de molhabilidade, dentre outros 

(HAMMAD; TALIC, 1996). Há, todavia, uma dificuldade de se padronizar estes testes para 

que se tenham resultados que possam ser comparados com os demais (EDWIN, 1977). O teste 

de molhabilidade é um método simples e de resultados significantes. A liga metálica deve 

permitir ser suficientemente molhada pela cerâmica opaca para proporcionar adesão adequada 

entre o metal e a porcelana (RILEY, 1977). Este molhamento pode ser medido através do 

ângulo ( ) formado entre e superfície sólida e o plano tangencial à superfície líquida. Se 

<90°, o líquido tem tendência a molhar a superfície e o oposto ocorre para >90°. Portanto, 

quanto menor este ângulo, melhor será o molhamento. Sob um ponto de vista prático, pode-se 

afirmar que há uma boa condição de molhamento quando <70° (MOORHEAD, 2003). Um 

desenho esquemático do ângulo de contato pode ser visto na figura a seguir: 

Figura 7: Ângulo formado entre a superfície sólida e a tangente da gota (MOORHEAD, 
2003).



Sá, J.C. Efeito das variáveis laboratoriais protéticas na adesão da porcelana com ligas de níquel-cromo. 2006. 

CAPÍTULO 3 

MATERIAIS E MÉTODOS
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3. Materiais e métodos 

 Para a realização deste trabalho, dois tipos de corpos-de-prova foram confeccionados. 

De início, corpos-de-prova metálicos cilíndricos foram confeccionados por fusão em cera 

perdida e, sobre eles, foram aplicadas 4 camadas de porcelana odontológica para a observação 

da junção metal/cerâmica. Em seguida, corpos-de-prova metálicos retangulares foram feitos 

com o intuito de se analisar as propriedades superficiais como molhabilidade, dureza e fases 

cristalinas. 

3.1 Amostras cilíndricas metalocerâmicas 

3.1.1 Confecção 

 Para a observação da junção metal/cerâmica, foram confeccionados 9 corpos de prova 

de uma liga de níquel-cromo comercial Verabond II, da Dentisply com o formato de copo, 

sendo 3 obtidos a partir da liga virgem (grupo 1), 3 da liga refundida (grupo 2) e 3 da liga 

refundida pela segunda vez (grupo 3). Sua composição nominal está presente na tabela 2.  

Tabela 2 – Composição nominal da liga de níquel-cromo Verabond II. 

Ni Cr Mo Nb Al Si Ti
Percentagem (%) 77,05 12,50 4,25 4,00 2,25 0,50 0,45

 Os corpos de prova (parte metálica) foram confeccionados a partir das ligas fundidas e 

solidificadas em moldes. Esses moldes foram produzidos por matrizes de plástico (copos 

plásticos) de 10 mm x 10 mm (altura x diâmetro). Em seguida, prendeu-se condutos de 

alimentação aos moldes para que a liga pudesse fluir em direção à eles no ato da fundição. 
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Este conjunto (molde e conduto de alimentação) foi posicionado numa base formadora de 

cadinho sobre a qual foi posicionado um anel (Figura 8). 

Figura 8: Cilindros de plástico presos por condutos de alimentação pré-fabricados 
posicionados numa base. 

 Posteriormente, foi utilizado um revestimento a base de cerâmica granulada Microfine 

1700 (Talladium Inc, USA), com a proporção pó/água de acordo com a indicada pelo 

fabricante, preenchendo todo o espaço interior do anel. A mistura foi feita em uma cubeta de 

borracha com espatulação manual por 15 segundos seguida de uma espatulação ao vácuo 

durante 60 segundos. O revestimento foi, portanto, vazado no anel (Figura 9) e esperou-se 

tomar presa.  
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Figura 9: Revestimento sendo vazado no anel de silicone. 

 O anel foi retirado e o revestimento levado ao forno elétrico por 30 min a 700°C para a 

completa eliminação de todo material plástico (Figura 10). Com a sua eliminação, um espaço 

vazio no interior do revestimento, que era ocupado pelo molde plástico, foi formado.  

Figura 10: Forno para a completa evaporação do material plástico. 

  A fundição foi realizada em uma centrífuga, a qual liberava o material fundido com 

uma mesma aceleração centrífuga, obtida através de uma mola presa ao cadinho refratário 
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(Figura 11). O gás de trabalho utilizado para o maçarico foi composto de uma mistura de 

metano e oxigênio, como indicados pelo fabricante. A figura 12 representa uma ampliação da 

região onde fica alojada a liga metálica. 

Revestimento com o 
molde em seu 

interior

Liga
Cadinho

Maçarico

Figura 11: A fundição realizada em uma centrífuga. 

Figura 12: Aumento da região onde se encontra a liga metálica. 

 Após a centrífuga parar de girar completamente e, conseqüentemente, toda a liga 

fundida ter penetrado no molde, aguardou-se 2 horas para garantir que toda a massa tinha sido 

resfriada naturalmente. Em seguida o revestimento foi quebrado e uma limpeza do material 

fundido foi executada com jato de óxido de alumínio 50 m (Figura 13). 
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Figura 13: Limpeza com jato de óxido de alumínio 50 m. 

Os condutos de alimentação foram cortados e se obteve as amostras do grupo 1, como 

presena tado na figura 14. O restante do material, tanto do conduto de alimentação, quanto do 

botão, foi refundido e se obteve as amostras do grupo 2. Por fim, o material excedente foi 

refundido novamente para obtenção do grupo 3. 

10 mm 

Amostra 1 

Figura 14: Três corpos-de-prova da ão.

 Uma vez obtida a parte metálica dos corpos-de-prova, foi então realizada a aplicação 

 primeira fundiç

da porcelana sobre estes a fim de estudar a junção metal-cerâmica. Para tanto, uma mistura de 

250 l de água destilada com 270 mg de pó de opaco A3 (marca comercial Ceramco III, da 

Corte a ser realizado 
logo abaixo das 
amostras 

Amostra 1 Conduto de 
alimentação 
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Dentisply) foi preparada, a qual possui baixa viscosidade. Sobre a estrutura metálica foi 

aplicada, com auxílio de um pincel, uma fina camada desta mistura (Figura 15), e o conjunto 

foi levado ao forno resistivo Phoenix (Ceramco Inc.Burlington, NJ, USA) (Figuras 16 e 17). 

plicação da primeira camada de opaco bemFigura 15: A  fluido. 

Figura 16: Primeira camada de opaco sendo levada ao forno. 
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Amostras 

Figura 17: Forno resistivo. 

 A temperatura inicial foi de 650°C e subiu gradativamente para 980°C de acordo com 

o programa do próprio forno e preconizado pelo fabricante para a primeira camada de opaco 

em pó. Uma segunda camada de opaco, desta vez mais espessa (1 mm) foi colocada com o 

auxílio de uma espátula. Levou-se novamente ao mesmo forno onde a temperatura inicial foi 

de 650°C e subiu gradativamente para 955°C de acordo com o programa do próprio forno e 

preconizado pelo fabricante para a segunda camada de opaco em pó. Uma camada de 

porcelana de dentina foi adicionada (Figura 18) e levada ao forno onde a temperatura inicial 

foi de 650°C e subiu gradativamente para 920°C. Por fim, nova camada de porcelana de 

dentina foi aplicada e levada ao forno na mesma temperatura da anterior (Tabela 3). Na figura 

19 são apresentados os corpos de prova cilíndricos após aplicação da porcelana. 
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Figura 18: Primeira camada de porcelana de dentina sendo aplicada. 

Tabela 3 – Temperaturas de sinterização das sucessivas camadas de porcelana aplicadas sobre 
a estrutura metálica. 

Primeira camada 
de opaco em pó 

Segunda camada 
de opaco em pó 

Primeira e segunda camadas 
de porcelana de dentina 

Temperatura inicial 650°C 650°C 650°C

Temperatura final 980°C 955°C 920°C

10 mm

Figura 19: Aspecto final das amostras metalocerâmicas. 
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3.1.2 Preparação metalográfica

 Para a análise metalográfica, as amostras foram cortadas radialmente com discos de 

carbeto de silício (Figura 20) e embutidas em resina acrílica. Após a sua completa 

polimerização, foi realizado lixamento manual com lixas de granulometria 80, 150, 220, 360, 

500, 600 1200 e 2000 MESH e polimento com alumina de 1 m. Para revelação 

microestrutural utilizou-se um reagente com 5 ml de ácido fluorídrico a 40% e 80 ml de ácido 

nítrico a 65%. 

Figura 20: Amostras metalocerâmicas sendo cortadas. 

As fotomicrografias por microscopia óptica foram obtidas por meio de um microscópio 

Olympus BX60M com uma câmera Express-Series acoplada. O tamanho e contagem dos 

grãos foram realizados com auxílio de um analisador de Imagens “Image Pro-Plus” versão 

4.5.1.22 for Windows da Media Cybernetics, Inc. 

As fotomicrografias por microscopia eletrônica de varredura foram obtidas por meio de 

um microscópio eletrônico da marca Philips, modelo XL-30 ESEM. 
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3.2 Amostras retangulares da liga metálica 

3.2.1 Confecção 
 Para a realização do estudo foram confeccionados os mesmos grupos usados nos 

corpos-de-prova cilíndricos da liga de níquel-cromo comercial, Verabond II (Aalba Dent. Inc., 

Cordelia, CA, USA) com o formato retangular com as dimensões 12 mm X 10 mm X 0,5 mm, 

sendo 5 amostras do grupo 1 (amostras fundidas), 5 do grupo 2 (amostras refundidas) e 5 do 

grupo 3 (amostras refundidas pela segunda vez). A técnica utilizada para a obtenção destes 

corpos de prova foi a mesma da utilizada na confecção da parte metálica das amostras 

anteriores, a única diferença foi o formato de seus moldes. Tanto a preparação metalográfica 

como a análise microestrutural foram realizadas semelhantes às amostras cilíndricas. A figura 

21 representa as etapas necessárias para a confecção de todos os corpos-de-prova e os testes a 

que eles foram submetidos. 
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Amostras
metalocerâmicas

Confecção de moldes de
plástico no formato de um 

cilindro

Os moldes são presos 
numa base e um anel é 
colocado ao seu redor 

O revestimento é vazado 
no interior deste anel 

Amostras metálicas

Confecção de moldes de
plástico no formato de 

um retângulo 

O revestimento é colocado 
no formo a 700° C para 
evaporação do plástico 

Obtenção de um 
revestimento com espaço 

vazio no formato do 
molde em seu interior

Colocação do 
revestimento no braço da 
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Fundição da liga metálica 
a 1275º C 

O braço da centrífuga gira 
e a liga fundida penetra no 

molde

Obtenção da infra-
estrutura metálica 

Realização de diversos 
testes na estrutura 

puramente metálica 
Análise

microestrutural 

Difração de raios-x 

Microdureza

Molhabilidade Corte radial das amostras para análise da 
junção metal/cerâmica, da microestrutura 

metálica e cerâmica 
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estrutura metálica com 

porcelana

Figura 21: Organograma representando a seqüência da metodologia utilizada. 
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3.2.2 Análise por difração de raios-X 

Para análise das fases superficiais foi utilizado um difratômetro de raios-X, Shimadzu 

modelo XRD-6000. As amostras foram analisadas com ângulos de varredura entre 0° e 90°,

passos de 0,02° e tempo de 0,6 segundos por passo numa velocidade de 2°/minuto. A 

identificação das fases foi realizada com auxílio do programa Search Match, do pacote de 

programas da Shimadzu XRD-6000 V4.1 (for NT/98), com base na composição nominal 

fornecido pelo fabricante, nas fichas cristalográficas existentes na literatura para ligas 

metálicas e nas variáveis do processo. 

3.2.3 Determinação da microdureza 

O teste de dureza Vickers foi realizado num Microdurômetro Modelo HVS 1000A da 

Pantec. Neste trabalho se utilizou uma carga de 300 gramas por 20 segundos para se obter os 

resultados. Foi utilizada uma amostra de cada grupo estudado e impressões foram feitas em 

pontos equidistanciados de 60 m, totalizando 49 pontos em cada amostra. 

3.2.4 Ensaios de molhabilidade  

Para se avaliar a molhabilidade da porcelana sobre ligas metálicas com diferentes estados 

de fusão, ensaios foram realizados antes e após a sinterização da porcelana.

3.2.4.1 Antes da sinterização da porcelana 

Duas amostras de cada grupo de estado de fusão foram separadas para a realização deste 

teste. Uma mistura de 250 l de água destilada com 270 mg de pó de opaco (marca comercial 

Ceramco III, da Dentisply) foi preparada (Figura 22).  
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Figura 22: Mistura do pó do opaco com água destilada. 

Com o auxílio de uma pipeta graduada, 20 l da solução foi gotejada sobre cada corpo de 

prova utilizando-se um aparato de molhabilidade desenvolvido no Laboratório de 

Processamento de Materiais por Plasma - Labplasma, Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (Figura 23).

Figura 23: Aparato de Molhabilidade. 

Fotografias foram tiradas 1 segundo e 15 segundos após o gotejamento, utilizando-se um 

programa de captação de imagens Pinnacle Studio 9.0. O teste de molhabilidade foi realizado 

através de um programa desenvolvido no mesmo laboratório, onde se mediu o ângulo de 
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contato entre a superfície sólida (liga metálica) e o plano tangencial à superfície líquida 

(opaco) (Figura 24).

Figura 24: Medição do ângulo de contato entre a superfície sólida (liga metálica) e o plano 
tangencial à superfície líquida (opaco). 

Baseado na literatura existente, buscou-se desenvolver uma maneira onde a medida do 

ângulo de contato fosse estimada a partir de uma relação matemática [2], tendo como 

princípio o esquema mostrado na figura 25. 

22
1 2

sin
hr

rh
          [2] 

Figura 25: Esquema do ângulo de contato (MOORHEAD, 2003). 
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Partindo desta afirmação, desenvolveu-se uma maneira de calcular o ângulo de contato 

através de apenas quatro pontos. No processo, o usuário entra com os dois primeiros pontos 

(início e fim da base da gota). O terceiro ponto é dado pelo programa com base no primeiro e 

no segundo ponto, e corresponde ao início da altura da gota. O último ponto é dado 

novamente pelo usuário, que corresponde ao final da altura da gota. 

É importante enfatizar que antes de cada gotejamento, a superfície era limpa com acetona 

e água destilada e levada ao ultra-som durante 5 minutos. Esse mesmo procedimento foi 

repetido 4 vezes em cada amostra. 

3.2.4.2 Após a sinterização da porcelana 

A mesma solução de opaco preparada anteriormente foi gotejada sobre os 15 corpos-de-

prova (5 de cada grupo) e levados ao forno Phoenix (Ceramco Inc.Burlington, NJ, USA) para 

sinterização. A temperatura inicial foi de 650°C e subiu gradativamente para 980°C, de 

acordo com o programa do próprio forno e preconizado pelo fabricante para a primeira 

camada de opaco em pó. Neste caso, a medição do ângulo de contato não se tornou possível, 

pois a gota se espalhou completamente (Figura 26). Adotou-se então a medição da área de 

espalhamento da gota. Essa área foi medida com auxílio do Programa Image Pro-Plus.  

12 mm 

Figura 26: Aspecto da porcelana espalhada sobre a liga metálica após a sinterização. 
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Para estudo do efeito da temperatura de sinterização sobre a molhabilidade, 3 amostras do 

grupo 1 foram sinterizadas a uma temperatura inicial de 650°C e subindo gradativamente para 

980°C. Somadas as 5 amostras que foram previamente preparadas, obteve-se o total de 8 

amostras do grupo 1 com temperatura de sinterização até 980°C. Outras 8 amostras do grupo 

1 foram sinterizadas a temperatura inicial de 650 0C, mas aumentadas apenas até a 

temperatura de 9550C.

3.2.5 Análise estatística 

 Obteve-se a média e o desvio padrão da média dos resultados dos testes utilizados 

para uma análise comparativa das amostras. Em seguida, os resultados experimentais foram 

tratados estatisticamente através dos seguintes programas: 

Para a análise dos ângulos de contato e da área de contato das amostras 

submetidas a diversos graus de refusão, foi utilizado o Teste Friedman 

ANOVA.

Para a análise da área de contato das amostras fundidas submetidas a 

diferentes temperaturas de sinterização, foi utilizado o Teste pareado de 

Wilcoxon. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1. Amostras cilíndricas 

4.1.1 Junção metal/cerâmica 

 Na figura 27 pode-se observar a micrografia da junção metal/cerâmica para a amostra 

fundida. Vê-se nitidamente o metal (A), opaco (B) e a porcelana de dentina (C). Detalhes da 

região de interface do metal com o opaco podem ser verificados através de um aumento de 

500 vezes. Em todas as amostras, independente de seu estado de fusão, o aspecto da interface 

metal/opaco não teve grandes diferenças (ver figuras 28 e 29). Todas as interfaces, de um 

modo geral, apresentaram regiões de adesão com algumas descontinuidades indicando que o 

estado de fusão não influiu significativamente no estado de adesão. 

AumentoA

B

Descontinuidades

B
C

A

Figura 27: Junção metal/cerâmica da liga fundida. Aumento de 200 e 500 vezes 
respectivamente. 
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BDescontinuidades
B

A

Aumento
A

Figura 28: Junção metal/cerâmica da liga refundida. Aumento de 200 e 500 vezes 
respectivamente. 

C A

Descontinuidade
B

Aumento

A B

Figura 29: Junção metal/cerâmica da liga refundida 2 vezes. Aumento de 200 e 500 vezes 
respectivamente. 

Através da técnica de elétrons retroespalhados (microscopia eletrônica de varredura), 

pode-se avaliar os elementos se for conhecida previamente a composição do material. 

Elementos de menor peso atômico apresentam-se mais escuros, enquanto que os elementos 

com maior peso atômico, mais claros. Na figura 30a, observa-se nitidamente o metal (região 

mais clara), e o opaco (região mais escura). Ampliando-se esta região da interface (Figura 

30b), são observados vazios, indicando falta de adesão entre o metal e o opaco em certas 

localizações, confirmando as informações fornecidas pela microscopia óptica. 
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B

A Falta de 
aderência

Figura 30: (a) Junção metal/cerâmica vista com aumento de 500 vezes. (b) Vazios entre o 

metal e a porcelana de opaco vistos com aumento de 2000 vezes. 

4.1.2 Região metálica 

Para os três estados de fusão apresentados, pode-se observar, na região metálica, uma 

solução sólida (matriz) em disposição dendrítica, típica de estado bruto de fusão (fase 

primária), e uma fase interdendrítica (secundária). Pela literatura, a solução sólida é de cromo 

em níquel e a região interdendrítica pode conter carbetos metálicos (oriundos da chama do 

maçarico) e outros intermetálicos. Esses carbetos são vistos como pontos globulares na fase 

interdendrítica (Figura 31). 

Solução sólida em 
disposição dendrítica 

Carbetos

Fase
interdendrítica

Figura 31: Microestrutura da liga de Ni-Cr (aumento de 500 vezes). 
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Uma contagem do número médio de grãos presentes nas amostras dos Grupos 1, 2 e 3 

foi realizada com auxílio de um programa de análises de imagens. Em um mesmo aumento no 

microscópio óptico, foram realizadas 5 fotomicrografias de cada grupo. Em cada uma delas 

foi contado o número de grãos obtendo-se a média para cada grupo. Encontrou-se 

aproximadamente o mesmo número de grãos em cada grupo. Tal fato se deve ao tratamento 

térmico sucessivo em que a liga foi submetida, uma vez que, após confeccionada a infra-

estrutura metálica, esses corpos de prova cilíndricos foram levados 4 vezes ao forno para a 

sinterização da porcelana (Figura 32). 

Número médio de grãos

0

100
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400
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Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

Figura 32: Número médio de grãos encontrados na parte metálica das amostras 
cilíndricas com indicação do máximo e mínimo de cada Grupo. 

4.1.3 Região cerâmica 

Para a região cerâmica, verificam-se duas regiões distintas, a saber: porcelana do 

opaco e porcelana da dentina , que podem ser visualizadas nas figuras 33 e 34. Observa-se 

que o opaco apresenta regiões com poros maiores, provavelmente devido ao desprendimento 
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de suas estruturas componentes durante a preparação metalográfica. Já a de dentina, como 

apresenta granulações menores, deixou porosidades menores. 

Região com 
maior porosidade

Região com menor 
porosidade

Figura 33: Fotomicrografia obtida por microscopia eletrônica de varredura na qual se 
visualiza a porcelana de opaco e de dentina com aumento de 150 vezes. 

Porcelana
de opacoPorcelana

de
dentina

Poros
maiores

Figura 34: Fotomicrografia obtida por microscopia óptica na qual se visualiza a porcelana de 
opaco, mais porosa e a de dentina com aumento de 500 vezes. 
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4.2 Amostras metálicas 

4.2.1 Análise por difração de raios-x 

Na figura 35 é mostrado o difratograma obtido pela difração de raios-X da amostra 

fundida. Foram identificadas, além do Cr2Ni3, a presença das fases, Ni2Mo4C e AlNi3.

Figura 35: Difratograma da liga de Ni-Cr fundida. 

As mesmas fases estão presentes nos três grupos, independente de seus estados de 

fusão (Figura 36), todavia a percentagem dessas fases apresentou variações (Tabela 4)). 

Fundida 1 vez 

Fundida 2 vezes 

Fundida 3 vezes 

Cr2Ni3     Ni2Mo4C AlNi3

Figura 36: Difratogramas da liga de Ni-Cr quando submetida a três fusões. 
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Tabela 4: Percentagem das fases presentes na liga nos três estágios de fusão. 

Liga fundida 
Liga refundida pela 

Liga refundida 
2ª vez 

Cr2Ni3 45,93 % 40,05 % 39,42 % 
Ni2Mo4C 5,45 % 14,32 % 15,67 % 

AlNi3 48,63 % 45,63 % 44,91 % 

Pode-se notar um aumento na percentagem da fase Ni2Mo4C na medida em que se 

refunde

4.2.2 Análise microestrutural

da uma fotomicrografia da amostra metálica do Grupo 1. 

Observ

 o metal. Tal fato pode ser provocado pela chama oriunda do maçarico que contamina 

a liga na medida em que ela é refundida, enriquecendo-a com carbetos. As fases Cr2Ni3 e

AlNi3 vão diminuindo a sua percentagem pela provável perda dos elementos de liga como o 

Al, Ni e Cr. O alumínio presente é oriundo tanto da composição da liga quanto do jateamento 

de alumínio utilizado sobre a liga metálica para a limpeza do metal. 

Na figura 37 é apresenta

a-se uma estrutura bruta de fusão caracterizada pela presença de uma  região dendrítica 

(fase primária) e outra interdendrítica (fase secundária) semelhante à parte metálica das 

amostras cilíndricas.  

   

Figura 37: Liga de Ni-Cr fundid e  200 e 500 vezes respectivamente

Esta fase primária é a primeira a se formar na medida em que a liga vai sendo resfriada 

a com aum nto de .

e suporta uma determinada quantidade de metais dispersos no grão. A partir de uma 



Sá, J.C. Efeito das variáveis laboratoriais protéticas na adesão da porcelana com ligas de níquel-cromo. 2006. 

determinada concentração desses metais presentes na liga, eles se precipitam ao redor dos 

contornos dos grãos, formando a fase secundária. 

 Na figura 38, observa-se a liga de Ni-Cr refundida. A região interdendrítica vai 

assumindo coloração mais escura, provavelmente devido à adição de carbetos. Esses carbetos 

são provenientes do gás do maçarico. 

   

Figura 38: Liga de Ni-Cr refundida com aumento de 200 e 500 vezes respectivamente. 

 Na figura 39, a liga refundida pela segunda vez apresenta os contornos de grãos mais 

definidos do que a liga refundida, comprovando que impurezas estão sendo adicionadas ao se 

refundir o material. 

   

Figura 39: Liga de Ni-Cr refundida pela segunda vez com aumento de 200 e 500 vezes 
respectivamente. 

Essa organização colunar foi constante em todas as amostras, mostrando o aspecto 

metalográfico padrão das ligas de níquel-cromo. Pode-se observar diversos direcionamentos 

das dendritas nas amostras fundidas, refundidas e refundidas pela segunda vez, fato este 
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provocado pela diferença do gradiente térmico (as direções estão representadas nas figuras 40, 

41 e 42 por letras do alfabeto). Esta delimitação das direções foi realizada manualmente para 

facilitar a visualização. 

Constata-se, portanto, que o resfriamento da liga apresenta-se como um ponto crítico na 

confecção das coroas metalocerâmicas e que este será de fundamental importância para a 

microestrutura da liga e como conseqüência, para suas propriedades. 

Figura 40: Diferentes direcionamentos e tamanhos de grãos encontrados na liga fundida 
representados pelas letras A, B, C, D, E e F (aumento de 200 vezes). 

 Figura 41: Diferentes direcionamentos e tamanhos de grãos encontrados na liga refundida 
representados pelas letras A, B, C, D, E e F (aumento de 200 vezes). 
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Figura 42: Diferentes direcionamentos e tamanhos de grãos encontrados na liga refundida 
pela segunda vez representados pelas letras A, B, C, D, E, F e G (aumento de 200 vezes). 

O numero de grãos foi medido com auxílio de um programa de análises de imagens. 

Em um mesmo aumento no microscópio óptico, foram realizadas 5 fotomicrografias de cada 

grupo de amostras. Em cada uma delas foram contados o número de grãos obtendo-se a média 

para cada grupo. Constatou-se que, na medida em que se refunde o material, os grãos vão 

ficando cada vez maiores, e portanto, menos numerosos (Figura 43). Tal fato pode ser 

explicado devido a perda do material, ou seja, cada vez que se refunde, tem-se menor volume 

de liga, podendo alterar sua microestrutura. 
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Figura 43: Número médio de grãos encontrados na amostra puramente metálica com 
indicação do máximo e mínimo de cada Grupo. 
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4.2.3 Comparação da microestrutura metálica sem sinterizar (amostras puramente 

metálicas) e após a sinterização da porcelana (amostras metalocerâmicas) 

Como mencionado anteriormente, as amostras cilíndricas (constituídas de metal e 

porcelana) foram submetidas 4 vezes ao forno de sinterização após a confecção de sua 

estrutura metálica. Este fato ocorreu devido a necessidade de se aplicar a porcelana em 4 

camadas diferentes. Durante cada sinterização da porcelana, ocorre um alívio de tensões na 

região metálica, e os grãos vão sofrendo modificações. Por outro lado, as amostras 

retangulares (metálicas) não passaram por nenhum processo de sinterização, apresentando, 

portanto, seus grãos com diâmetro menores. Pode-se observar, na figura 44, que o número de 

grãos encontrados nas amostras que não sofreram sinterização é superior ao encontrado nos 

corpos-de-prova que passaram por um processo de sinterização. 
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Figura 44: Número de grãos encontrados nas amostras que foram sinterizadas e que não foram 
sinterizadas. 

 A média das áreas dos grãos também foi um fator de estudo. Encontrou-se grãos com 

áreas bem maiores nas amostras que sofreram maior tratamento térmico, ou seja, naquelas que 

passaram por um processo de sinterização (Figura 45). 
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Figura 45: Média das áreas dos grãos encontrados nas amostras que foram sinterizadas e que 
não foram sinterizadas. 

Fotomicrografias comparando a liga de Ni-Cr que passaram pelo processo de 

sinterização e que não foram sinterizadas estão presentes na figura 46. 

(b)
Figura 46: (a)Liga refundida 2 vezes sem sinterização da porcelana (aumento de 500 

vezes). (b) Liga refundida 2 vezes depois da sinterização da porcelana (aumento de 500 
vezes).

(a)

4.2.4 Determinação dos valores de microdureza 

O valor de dureza foi obtido pela aplicação da equação 3. 

22

8544,12
2

d

Q

d

Q

HV [3]

Onde:

Q = carga aplicada (Kg); 
d = diagonal média do losango impresso (mm); 

 = ângulo entre vértices do indentador. 
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Foram realizadas 49 impressões em cada grupo de amostras. Nas figuras 47, 48 e 49, 

encontra-se o número de impressões e o respectivo intervalo das microdurezas. 
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Figura 47: Microdurezas das amostras fundidas (Grupo 1). 
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Figura 48: Microdurezas das amostras refundidas (Grupo 2). 
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Figura 49: Microdurezas das amostras refundidas 2 vezes (Grupo 3). 

 Observa-se que, para as amostras do Grupo 1 e do Grupo 2, a maioria das impressões 

apresentam durezas no intervalo de 456 a 494 HV. Os valores da média e desvio padrão 

das microdurezas estão presentes na tabela 5. 

Tabela 5 - Valor da média e desvio padrão das microdurezas. 

Liga fundida Liga refundida Liga refundida 2 vezes 
Média 475 472 458
Desvio Padrão 19 16 14

 Apesar de se ter encontrado uma média inferior na liga refundida pela segunda vez 

(Grupo 3), esses valores ainda estão dentro do desvio padrão e pode-se considerar essas 

três médias semelhantes. Além do mais, a microdureza pode variar de acordo com a 

região da impressão do indentador. Como foi dito anteriormente, o gradiente térmico 

orienta o crescimento dos grãos e a microestrutura terá diferentes configurações 

dependendo da região em que o indentador pressionar. Se, nesta região, os grãos forem 

menores ou se a impressão for realizada em regiões de contornos de grãos, onde há maior 
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concentração de tensão, a microdureza será maior do que em regiões com grãos maiores, 

fato este que pode ser visto na figura 50. 

440HV
451HV

416HV

Figura 50: Diferentes microdurezas encontradas numa liga de níquel-cromo fundida. 

B4.2.5 Molhabilidade da cerâmica no metal  

4.2.5.1 Antes da sinterização da porcelana 

O ângulo de contato entre a superfície metálica e a gota do opaco foi medido através 

do programa Image Calc. Os resultados estão presentes nas figuras 51 e 52. Nas tabelas 6 

e 7, pode-se encontrar médias e desvio padrão dos ângulos de contato. Para determinar a 

significância estatística dos dados, o teste Friedman ANOVA foi realizado. 
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Figura 51: Molhabilidade da liga fundida, refundida e refundida 2 vezes, imediatamente após 
o gotejamento. 

Tabela 6 - Valores das médias e desvio padrão dos ângulos de contato imediatamente após o 
gotejamento. 

Liga fundida Liga refundida Liga refundida 2 vezes 
Média 67 63 67
Desvio Padrão 5 5 8

No teste estatístico realizado, encontrou-se um p valor de 0,09303. Quando este valor 

é superior a 0,05, pode-se afirmar que não há diferença estatisticamente significativa entre os 

dados.
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Figura 52: Molhabilidade da ligas fundida, refundida e refundida 2 vezes, 15 segundos após o 
gotejamento. 

Tabela 7 - Valores das médias e desvio padrão dos ângulos de contato 15 segundos após o 
gotejamento. 

Liga fundida Liga refundida Liga refundida 2 vezes 
Média 62 57 62
Desvio Padrão 5 6 7

Com relação aos ângulos de contato encontrados após 15 segundos de gotejamento, 

encontrou-se um p valor de 0,135 indicando que não há diferença estatisticamente 

significativa entre os dados. 

Verificou-se, portanto, que após 15 segundos do gotejamento do opaco, o ângulo de 

contato foi menor, quando comparado àquele imediatamente após o gotejamento. Todavia, 

não houve diferença no ângulo de contato entre as amostras fundidas, refundidas e refundidas 

2 vezes, uma vez que o valor das médias para todas as amostras estão dentro do desvio padrão 

da média. Além do mais pode-se afirmar que, estatisticamente não há diferença entre as 

amostras, pois p>0,05. 
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4.2.5.2 Após a sinterização da porcelana 

O valor da área de contato formada entre a porcelana e a liga de Ni-Cr fundida, 

refundida e refundida 2 vezes após a sinterização do opaco até 980ºC está presente na 

figura 53. Na tabela 8, pode-se encontrar média e desvio padrão da média das áreas de 

contato.
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Figura 53: Molhabilidade das ligas fundidas, refundidas e refundida 2 vezes após a 
sinterização do opaco. 

Tabela 8 - Valores das médias e desvio padrão das áreas de contato. 

Liga fundida Liga refundida Liga refundida 2 vezes 
Média ( m 107) 2,68 2,48 2,62
Desvio Padrão 0,55 0,29 0,24

Para determinar a significância estatística dos dados, o teste Friedman ANOVA foi 

realizado. Verificou-se que não houve diferença estatisticamente significante entre as 

amostras fundidas, refundidas e refundidas 2 vezes, uma vez que o p valor foi 0,24 (p>0,05). 
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Neste estudo, a reutilização da liga de níquel-cromo (Verabond II) não afetou diretamente 

a capacidade de molhamento da liga tanto antes quanto depois da sinterização da porcelana. 

Nota-se, portanto, que, tanto nas ligas fundidas, refundidas ou refundidas 2 vezes, os ângulos 

de contato e as áreas de contato entre a liga metálica e o opaco foram semelhantes. Verifica-

se, então, que o principal fator responsável pelo insucesso das coroas metalocerâmicas não se 

deve ao fato de se reutilizar a liga e sim ao manuseio incorreto e ao não seguimento das regras 

sugeridas pelo fabricante. OLIVIERI, 2004, avaliou ligas de Ni-Cr virgens e fundidas em 

diferentes temperaturas. Concluiu que, quando se eleva a temperatura de fundição 200° C 

acima do recomendado pelo fabricante, podem ocorrer falhas nas próteses, como porosidades, 

fissuras ou rachaduras. Este fato pode ocorrer se o protético aquecer demais a liga com o 

maçarico. 

Há uma grande divergência nas pesquisas que estudam a refusão de ligas de níquel-cromo. 

Alguns autores afirmam que a sua reutilização não altera as suas propriedades (MOFFA et al.,

1973; HESBY, 1980; NELSON, 1986), todavia, outros (LEWIS, 1975; RIBEIRO, 1993) 

defendem a idéia de que a prática da refusão pode levar à alterações na liga e como 

conseqüência, ao insucesso da coroa. Deve-se, portanto, analisar as condições em que a infra-

estrura metálica foi confeccionada, se todo o cuidado com a limpeza foi tomado e se as 

condições reais de trabalho foram reproduzidas. Em um estudo anterior, realizado pelo 

mesmo autor desta dissertação, encontrou-se diferença na liga de níquel-cromo ao se refundir, 

isso pode ser explicado devido ao fato da refusão ter sido realizada pelo protético sem 

supervisão do pesquisador. Portanto, a manipulação adequada dos materiais é um fator 

primordial para o sucesso das restaurações metalocerâmicas, mais do que o próprio processo 

de união entre o metal e a cerâmica. 

Ao se analisar o espalhamento do opaco sobre as ligas metálicas, um fato de extrema 

importância foi observado. Pode-se notar que, mesmo utilizando as mesmas condições, 



Sá, J.C. Efeito das variáveis laboratoriais protéticas na adesão da porcelana com ligas de níquel-cromo. 2006. 

algumas amostras comportaram-se de forma diferente. Como exemplo temos 2 amostras 

fundidas (Grupo 1) na figura 54. Em 54a o opaco se espalhou bastante, enquanto que em 54b, 

o opaco não teve boa molhabilidade. 

Amostra A Amostra B 

(a) (b)

Figura 54: (a) O opaco se espalhou bastante sobre a liga. (b) O opaco não teve boa 
molhabilidade. 

Ao se retirar o opaco com lixas de carbeto de silício, observou-se que, na amostra em que 

o opaco se espalhou bem, em certas regiões, os grãos encontravam-se mais numerosos e 

organizados. Entretanto, na amostra em que se obteve menor grau de espalhamento, os grãos 

eram menos numerosos e mais desorganizados. Obteve-se 5 fotomicrografias das duas 

amostras e, através do analisador de imagens Image Pro-Plus, contou-se o número médio de 

grãos presentes em cada uma delas (Tabela 9). 

Tabela 9: Número médio de grãos presentes nas amostras da figura 54. 

Amostra A Amostra B 
Número médio de grãos 2022 1874

Esta observação veio a enfatizar o que foi afirmado anteriormente, ou seja, o manuseio 

e o resfriamento da liga são fatores primordiais para o sucesso da adesão metal/cerâmica. 

Pode-se observar também, na figura 54a, a presença de trincas espalhadas por toda a região do 

opaco, assim como em seu centro. Tal fato ocorre porque, enquanto no aquecimento a 

porcelana sofre amolecimento e aumenta sua expansão frente à liga metálica, na sinterização 
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esta porcelana sofre retração. Esses dois efeitos causam tensões residuais que comprometem a 

adesão metal/cerâmica. Além do mais, se o material não for manuseado corretamente, ou se 

utilizado em condições impróprias, mesmo estando dentro da faixa de diferenças seguras, 

podem ocorrer trincas (YAMAMOTO, 1985b).  

A área de contato formada entre a porcelana e a liga de Ni-Cr fundida tanto após a 

sinterização do opaco até 980ºC quanto até 955ºC está presente na figura 55. A média e o 

desvio padrão da média estão presentes na tabela 10.  
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Figura 55: Molhabilidade das ligas fundidas em diferentes temperaturas de sinterização. 

Tabela 10 - Valor da média e desvio padrão das áreas de contato quando há variação na 
temperatura final de sinterização . 

Liga fundida até 980ºC Liga fundida até 955ºC 
Média ( m 107) 2,68 2,96
Desvio Padrão 0,55 0,49

Para determinar a significância estatística dos dados, o teste pareado de Wilcoxon foi 

realizado. Encontrou-se um p valor de 0,4 (p>0,05), indicando que não há diferença 

estatisticamente significativa entre os dados.  
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Com relação à variação na temperatura de sinterização, observou-se, neste estudo, que 

uma diminuição de apenas 25°C na temperatura final não afetou o espalhamento do opaco, 

fato este verificado com a medição das áreas de contato do opaco com o metal, que foram 

semelhantes. Além do mais, verificou-se que não houve diferença estatisticamente 

significativa entre as amostras (p>0,05). Todavia, maiores estudos são necessários para se 

avaliar se a diminuição ou o aumento maior do que 25 °C desta temperatura final de 

sinterização pode influenciar na molhabilidade. 

Deduz-se, portanto, que as próteses metalocerâmicas possuem como principal fator 

responsável pelos seus insucessos, o processo carioso. Entretanto, grande parte do sucesso 

destas restaurações depende do preparo adequado do dente, proporcionando retenção e 

desgaste suficiente a fim de obter a espessura adequada para abrigar o metal e a porcelana. 

Além do mais, é de fundamental importância que os materiais utilizados sejam compatíveis, 

possuindo seus coeficientes de expansão térmica semelhantes. Outro fator que deve ser levado 

em consideração é o seguimento correto das instruções passadas pelo fabricante em todas as 

etapas do processo laboratorial de confecção de uma prótese metalocerâmica, uma vez que o 

manuseio e a manipulação correta desses materiais são fatores primordiais para o sucesso 

dessas coroas. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÕES
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5. Conclusões 

Os resultados obtidos baseados na metodologia utilizada permitiram concluir que: 

1. O resfriamento da liga apresenta-se como um ponto crítico na confecção das coroas 

metalocerâmicas e será de fundamental importância para a microestrutura da liga e 

como conseqüência, para suas propriedades. 

2. A reutilização da liga de níquel-cromo (Verabond II) não alterou a sua microestrutura 

e não afetou diretamente a capacidade de molhamento da liga tanto antes quanto após 

a sinterização da porcelana. Além do mais não teve influência direta na dureza da liga 

uma vez que os valores das microdurezas foram semelhantes em todos os estados de 

fusão.

3. Não se encontrou diferença estatisticamente significativa entre as áreas de contato 

formadas entre a porcelana e a liga fundida, ao se sinterizar o opaco nas temperaturas 

de 980ºC e 955ºC sobre a liga de Ni-Cr. Tal fato mostra que uma diminuição de 25ºC 

na temperatura final de sinterização não interfere na união metal-cerâmica. 

4. Os problemas relacionados às falhas na adesão metal-cerâmica estão mais 

relacionados com a manipulação e manuseio dos materiais do que com o próprio 

material. O fato de se refundir esta liga não afetou as suas propriedades superficiais a 

ponto de comprometer sua interação com a porcelana, podendo-se, portanto, afirmar 

que a liga Verabond II pode ser reaproveitada se houver um rígido controle de limpeza 

e se todas as recomendações do fabricante forem seguidas.  
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Sugestões para trabalhos futuros 

O presente estudo deu origem a discussões que poderão, num futuro bem próximo, 

incentivar  pesquisadores a analisarem outras variáveis dos procedimentos laboratoriais 

protéticos. Neste sentido, sugere-se os seguintes pontos temáticos para futuros trabalhos: 

Analisar, em saliva artificial, as ligas de níquel-cromo que passaram por 

refusões, visando simular as condições orais; 

Realizar outros ensaios mecânicos para análise da adesão metal/porcelana; 

Variar a temperatura inicial de sinterização da porcelana; 

Simular diversas condições de resfriamento da liga. 
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