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RESUMO 

 
       O propósito deste trabalho foi avaliar a fusibilidade, o desajuste marginal e a resistência 
de união metalocerâmica (RUMC) do titânio comercialmente puro (CP) em função do tipo de 
revestimento, Rematitan Plus (P) ou Rematitan Ultra (U), e da temperatura final do molde: 
400°C (T1), 550°C (T2) ou 700°C (T3). A partir de uma matriz metálica com linha de 
término cervical em bisel de 30°, foram obtidos sessenta padrões de resina/cera em forma de 
coping para os ensaios de fusibilidade e desajuste marginal. Para o ensaio de RUMC, foram 
obtidos sessenta padrões de resina/cera em forma de cilindro, com 8 mm de comprimento e 5 
mm de diâmetro, utilizando uma matriz de teflon. Os padrões foram incluídos em dois 
revestimentos para titânio (P e U), compreendendo um coping e um cilindro para cada um dos 
anéis, que foram submetidos a ciclos térmicos, com variação da temperatura final (T1, T2 e 
T3) e fundidos em titânio CP. Após resfriamento, as fundições foram desincluídas e jateadas 
com óxido de alumínio (100 µm). Depois de recortados dos canais de alimentação, os copings 
foram submetidos aos ensaios de fusibilidade e desajuste marginal, enquanto os cilindros 
foram preparados para aplicação da cerâmica: suas superfícies foram usinadas, jateadas com 
óxido de alumínio (150 µm) e limpas com jato de vapor. A fusibilidade foi expressa como a 
deficiência (µm) entre a margem real da fundição e uma margem perfeita. As margens das 
amostras foram registradas em silicona e o raio (R) do arredondamento quantificado para o 
cálculo da deficiência em µm (D), pela expressão D=2,7·R. As medidas de desajuste marginal 
(µm) foram feitas com os copings na matriz sob carga de 29,4 N. Na seqüência, os cilindros 
compostos pelo metal e disco cerâmico (5 mm de diâmetro de 2 mm de espessura) foram 
submetidos aos ensaios de RUMC por cisalhamento. Os dados obtidos foram analisados 
estatisticamente pelos testes ANOVA e Tukey (α=0,05). Os resultados mostraram que para 
fusibilidade do titânio CP, expressa em forma de deficiência marginal (µm), houve diferença 
significante tanto para fatores, revestimentos (P<0,001, P=81±23 e U=64±11) e temperaturas 
(P<0,001, T1=69±9; T2=68±9 e T3=82±31), como para interação (P<0,001, PT1=66±7; 
PT2=69±10; PT3=109±18; UT1=71±11; UT2=67±8 e UT3=55±7). Para o desajuste marginal 
(µm), também houve diferença significante para fatores, revestimentos (P<0,001, P=465±69 e 
U=69±58) e temperaturas (P=0,024, T1=220±190; T2=250±212 e T3=332±312), assim como 
para interação entre eles (P=0,032, PT1=369±150; PT2=436±118; PT3=590±233; 
UT1=70±63; UT2=64±63 e UT3=74±52). Porém, para RUMC (MPa) não houve diferenças 
significantes para os fatores revestimentos (P=0,062) e temperaturas (P=0,224), nem para 
interação entre eles (P=0,149). Concluiu-se que o revestimento U proporcionou melhor 
fusibilidade e menor desajuste marginal para o titânio CP do que P. T3 determinou pior 
fusibilidade e maior desajuste marginal do que T1. O efeito do aumento da temperatura final 
do molde na fusibilidade do titânio CP foi diferente para os revestimentos testados, 
produzindo melhores resultados para U e piores para P quando se passou de T2 para T3; 
porém, para o desajuste marginal, este efeito foi observado somente para P, determinando 
aumento do desajuste marginal quando se passou de T2 para T3. A RUMC não foi afetada 
pelos revestimentos testados, nem pelo aumento da temperatura do molde no momento da 
fundição do titânio CP. 
 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Titânio; Fusibilidade; Desajuste Marginal; Resistência de União 
Metalocerâmica; Revestimento. 
 
 



 13

ABSTRACT 
 
 
The aim of this study was to evaluate the castability, marginal misfit, and metal-ceramic bond 
strength (MCBS) of the commercially pure (CP) titanium, in terms of investment type, 
Rematitan Plus (P) and Rematitan Ultra (U), and mold final temperature: 400°C (T1), 550°C 
(T2), and 700°C (T3). Sixty wax/acrylic resin crown patterns were prepared on a stainless 
steel stylized crown die having a 30-degree beveled finish line for castability and marginal 
misfit tests. Sixty wax/acrylic resin cylinder-shaped patterns (height of 8 mm and diameter of 
5 mm) were prepared on a plastic matrix for MCBS test. The patterns were invested using two 
different investments for titanium (P and U). Each investing ring had two patterns: a crown 
and a cylinder. The casting rings were placed in a furnace to burn out patterns and thermally 
expand the molds, that were cooled at three temperatures (T1, T2, and T3) for casting in CP 
titanium. After the rings cooled, the castings were divested manually and airborne-particle 
abraded with 100-µm aluminum oxide abrasive. Castings were then separated from their 
sprues. The cast crowns were performed for castability and marginal misfit tests. The cast 
cylinders were prepared for applying porcelain: their surfaces were machined, airborne-
particle abraded with 150-µm aluminum oxide abrasive and cleaned with steam spray. The 
castability was expressed in terms of the deficiency (µm) between an actual casting margin 
and a perfect margin. Crown margins were recorded in a silicone impression material. The 
degree of marginal rounding (R) was measured and margin length deficiencies (µm) (D) were 
calculated using the formula D=2.7·R. The measurements of marginal misfit (µm) of the cast 
crowns were performed on the stainlees steel die at a load of 29.4 N. The cylinders composed 
by metal and ceramic disk (height of 2 mm and diameter of 5 mm) were performed for test of 
metal-ceramic shear bond strength. Data were subjected to 2-way ANOVA and Tukey HSD 
test (α=.05). The results indicated for castability of CP titanium, expressed in terms of 
marginal deficiency (µm), a significant difference for the main factors, investment (P<.001, 
P=81±23 and U=64±11), and temperature (P<.001, T1=69±9; T2=68±9; and T3=82±31), as 
well as for interaction (P<.001, PT1=66±7; PT2=69±10; PT3=109±18; UT1=71±11; 
UT2=67±8; and UT3=55±7). For marginal misfit (µm), also there was significant difference 
for the main factors, investment (P<.001, P=465±69 and U=69±58) and temperature (P=.024, 
T1=220±190; T2=250±212; and T3=332±312), as well as for interaction (P=.032, 
PT1=369±150; PT2=436±118; PT3=590±233; UT1=70±63; UT2=64±63; and UT3=74±52). 
However, for MCBS (MPa) there were no significant differences for the main factors, 
investment (P=.062) and temperature (P=.224), as well as for interaction (P=.149). It was 
concluded that investment U provided better castability and lower marginal misfit for CP 
titanium than investment P. T3 provided worse castability and higher marginal misfit for CP 
titanium than T1. The effect of the increase in mold final temperature on the castability of CP 
titanium was different between investments, producing better results for U and worse results 
for P, from T2 to T3; for marginal misfit, this effect was only observed for P, provided higher 
marginal misfit from T2 to T3. The MCBS was similar between investments and there were 
no differences with the increase in the mold temperature for casting CP titanium.  
 
 
 
KEYWORDS: Titanium; Castability; Marginal fit; Metal-ceramic bond strength; Investment.
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        As ligas áuricas foram bastante empregadas em prótese dental, em razão da excelência 

de um elenco de propriedades essenciais para o sucesso clínico das restaurações metálicas 

fundidas. Porém, na tentativa de reduzir o custo das reabilitações orais, foram desenvolvidas 

como opções ligas de metais básicos, compostas principalmente por níquel, cromo e cobalto, 

e ligas semi-nobres, que incluem as de prata-paládio e todas que contêm mais de 10% e 

menos de 75% de ouro (SHILLINGBURG Jr et al.63, 1998). Dentre estas ligas alternativas, as 

mais usadas para confecção de coroas protéticas são as de níquel-cromo, que surgiram a partir 

de composições usadas em próteses parciais removíveis. Estas ligas apresentam alta 

resistência e dureza, além de baixo custo (ANUSAVICE4 2005; BARAN6 1983). Nos últimos 

anos, entretanto, houve uma tendência ao retorno do uso de ligas áuricas pelo fato das ligas de 

metais básicos não oferecerem a biossegurança adequada para seu uso clínico, em função da 

presença de elementos como níquel e berílio em suas formulações (BEZZON10, 1993; 

BLANCO-DALMAU; CARRASQUILLO-ALBERTY; SILVA-PARRA13, 1984).  

        Em virtude da excelente biocompatibilidade e de características como baixa densidade, 

elevada resistência mecânica e resistência à corrosão em temperatura ambiente, o titânio 

comercialmente puro (CP) e suas ligas têm sido apresentados como alternativas às ligas 

comumente empregadas em prótese dental (ANDERSSON et al.3, 1989; BERGMAN et al.7, 

1990; HARRIS; WICKENS30, 1994; LEONG et al.45, 1994; ORUÇ; TULUNOGLU56, 2000; 

WANG; FENTON75, 1996). Este metal é utilizado em Odontologia desde o advento dos 

implantes osseointegrados, com a descoberta do fenômeno da osseointegração na década de 

cinqüenta (BRǺNEMARK et al.16, 1969) e tem recebido grande atenção de pesquisadores por 

causa das suas propriedades biológicas e mecânicas (BERGMAN et al.7, 1990; BESSING; 

BERGMAN9, 1992; BLACKMAN; BAEZ; BARGHI12, 1992; CHAI; STEIN18, 1995; CHAN 

et al.19, 1998; FRAGOSO et al.26, 2005; HRUSKA; BORELLI33, 1991; KIKUCHI et al.39, 

2001; LEAL et al.44, 2006; LOW; BEST; MORI46, 1994; MELONCINI49, 2000; ORUÇ; 
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TULUNOGLU56, 2000; PAULINO et al.59, 2007; STOLL et al.65, 2002; TAIRA; MOSER; 

GREENER69, 1989; WOLF et al.78, 1998). O titânio CP está disponível em graus, do I (o mais 

puro) ao IV, que variam de acordo com a quantidade de elementos como oxigênio, nitrogênio, 

hidrogênio, ferro e carbono, retidos após o processo de refinamento (DONACHI, 1984 apud 

WANG; FENTON75, 1996). Todavia, a fundição do titânio apresenta algumas dificuldades, 

sobretudo devido ao alto ponto de fusão e elevada reatividade química em altas temperaturas 

que ocasiona a reação com alguns gases presentes na atmosfera como oxigênio, hidrogênio e 

nitrogênio (HRUSKA; BORELLI33, 1991; SYVERUD; OKABE; HERO66, 1995). Por isto, 

tornam-se necessárias algumas precauções, como a criação de uma atmosfera neutra ao redor 

do titânio, a fim de que sejam obtidas fundições precisas (HRUSKA; BORELLI33, 1991). 

        As restaurações metalocerâmicas são largamente utilizadas em reabilitações orais porque 

combinam as qualidades estéticas da cerâmica com a resistência dos metais (CRAIG; 

POWERS21, 2004). A busca por este tipo de restauração determinou o desenvolvimento de 

sistemas cerâmicos específicos para o titânio. A exposição deste metal a temperaturas maiores 

do que 800ºC provoca a absorção de oxigênio, formando uma camada superficial de óxidos 

fracamente aderida ao substrato metálico, que interfere na união com a cerâmica (ADACHI et 

al.1, 1990; DERAND; HERØ22, 1992; KÖNÖNEN; KIVILAHTI42, 2000; TAIRA et al.68, 

1998; TOGAYA et al.73, 1983). Desta forma, as cerâmicas convencionais, cuja temperatura de 

sinterização é superior a 900ºC não são adequadas para o titânio (ESQUIVEL; CHAI; 

WOZNIAK24, 1996; PANG et al.58, 1995; TOGAYA et al.73, 1983; WHITE; CAPUTO; 

GOO77, 1996). Além disto, o coeficiente de expansão térmica das cerâmicas convencionais, 

14 x 10-6/°C, não é compatível com o baixo coeficiente de expansão térmica do titânio 

(YLMAZ; DINÇER81, 1999), em torno de 9,4 x 10-6/°C (ANUSAVICE4, 2005; TOGAYA et 

al.73, 1983). Assim, as cerâmicas para titânio apresentam temperatura de queima inferior a 



 18

800ºC e coeficiente de expansão térmica em torno de 8,4 x 10-6/°C (AKAGI et al.2, 1992; 

TOGAYA et al.73, 1983). 

        Por causa da elevada reatividade com elementos como oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e 

carbono, em altas temperaturas, o titânio pode reagir com alguns componentes do molde 

durante o processo de fundição (HRUSKA; BORELLI33, 1991; TAIRA; MOSER; 

GREENER69, 1989). Os revestimentos aglutinados por fosfato (P2O5) e com sílica (SiO2) na 

composição, muito utilizados para fundições de ligas nobres e de metais básicos, não são 

adequados para o titânio (IDA et al.37, 1982; TAKAHASHI et al.70, 1990). Wang; Welsch; 

Castro-Cedeno76 (1998) verificaram que SiO2 e P2O5 são facilmente reduzidos pelo titânio na 

sua temperatura de fundição, deixando oxigênio livre para oxidação do metal e conseqüente 

contaminação da camada superficial do metal fundido, formando camadas de óxido de titânio 

(TiO2) e o composto Ti(O), que representa oxigênio em soluções sólidas de titânio. Estas 

camadas apresentam maiores valores de dureza e friabilidade, que podem ser prejudiciais à 

peça protética (MIAKAWA et al.51, 1989). Assim, nos revestimentos indicados para titânio 

são utilizados óxidos termicamente mais estáveis, a base de magnésio, alumínio, zircônio e 

ítrio (ELIOPOULOS; ZINELIS; PAPADOPOULOS23, 2005; GUILIN et al.28, 2007; HERØ; 

SYVERUD; WAARLI31, 1993; HUNG et al.35, 2004; MIAKAWA et al.50, 1993; MORI et 

al.52, 1994; TAKAHASHI; ZHANG; OKAZAKI72, 1993; WANG; WELSCH; CASTRO-

CEDENO76, 1998; YAN; TAKAHASHI79, 1998).  

        Esta camada superficial, resultante da reação do titânio com o material de revestimento, é 

denominada de α-case (MIAKAWA et al.51, 1989) e também interfere na união 

metalocerâmica (KÖNÖNEN; KIVILAHTI42, 2000). Ida et al.37 (1982) verificaram que esta 

camada apresentava uma espessura de 80-150 µm, enquanto Miakawa et al.51 (1989) 

observaram uma espessura de 60-350 µm, com média de 200 µm para a maioria dos estudos 

(HSU et al.34, 2007; MIAKAWA et al.51, 1989; YAN; TAKAHASHI80, 2006). A extensão da 
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camada de α-case varia de acordo com o tipo de revestimento utilizado (ELIOPOULOS; 

ZINELIS; PAPADOPOULOS23, 2005; GUILIN et al.28, 2007; HSU et al.34, 2007; 

TAKAHASHI et al.70, 1990; YAN; TAKAHASHI80, 2006) e com o volume da peça fundida 

(MIAKAWA et al.51, 1989).  

        Além disto, por causa da elevada reatividade química do titânio, que já se torna reativo 

em temperaturas acima de 500°C (WANG; WELSCH; CASTRO-CEDENO76, 1998), o metal 

geralmente é injetado em moldes com temperaturas baixas para reduzir as reações com o 

material de revestimento (TAIRA; MOSER; GREENER69, 1989). Desta forma, outro 

problema na fundição do titânio é a diferença entre a temperatura de fundição (1660ºC) e a do 

molde (< 800ºC), que pode provocar o rápido resfriamento do metal no momento da sua 

injeção, com conseqüente solidificação e redução de sua capacidade de cópia, produzindo 

fundições defeituosas (HERØ; SYVERUD; WAARLI31, 1993). Alguns autores relataram 

melhor fusibilidade (OLIVEIRA et al.55, 2005; VIDOVIC et al.74, 1995) e menor desajuste 

marginal (FRAGOSO et al.26 2005) para o titânio comercialmente puro (CP) quando injetado 

em moldes com temperaturas superiores àquelas recomendadas pelos fabricantes dos 

revestimentos. No entanto, Bondioli e Bottino14 (2004) observaram redução da união entre 

titânio CP e a cerâmica Triceram com o aumento da temperatura do molde durante a injeção 

do metal. 

        Um dos fatores críticos associado à confecção de coroas é a fidelidade de cópia da 

fundição, que deve reproduzir corretamente o preparo do dente e depende da fusibilidade da 

liga utilizada, assim como dos cuidados adotados durante sua manipulação (BESSING8, 1986; 

BROCKHURST et al.17, 1983; CHAI; STEIN18, 1995). Entretanto, para o sucesso clínico das 

restaurações metalocerâmicas, a fidelidade e a adaptação marginal assumem papel tão 

importante quanto o estabelecimento de uma adequada união metalocerâmica 

(ANUSAVICE4, 2005; CRAIG; POWERS21, 2004; SHILLINGBURG Jr et al.63, 1998). O 
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aumento da temperatura final do molde tem sido proposto para permitir seu preenchimento 

adequado durante a fundição do titânio (HERØ; SYVERUD; WAARLI31, 1993; OLIVEIRA 

et al.55, 2005; VIDOVIC et al.74, 1995), produzindo coroas com menores desajustes marginais 

(FRAGOSO et al.26, 2005). Por outro lado, por causa da sua elevada reatividade química em 

altas temperaturas, o aumento da temperatura do molde durante a injeção do metal pode 

provocar maior reação com o material de revestimento, aumentando a espessura da camada de 

α-case (KIKUCHI et al.39, 2001), que por sua vez enfraquece a união metalocerâmica 

(BONDIOLI; BOTTINO14, 2004; KÖNÖNEN; KIVILAHTI42, 2000). 

        Considerando-se que adequações no processo de fundição do titânio devem ser 

alcançadas para promover maior fidelidade de cópia e menor desajuste marginal, sem 

prejuízos para união entre metal e cerâmica, este trabalho tem por objetivo avaliar a 

fusibilidade, o desajuste marginal e a resistência de união metalocerâmica (RUMC) do titânio 

CP, em função do tipo de revestimento e de diferentes temperaturas finais do molde.      
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        Em 1897, Philbrook apud Morris e Asgar53 (1975), foi o primeiro a descrever o processo 

de fundição, conhecido como técnica da “cera perdida”, introduzindo-o na profissão 

odontológica. Taggart67 (1907) descreveu esta técnica em todas as suas fases, desde o preparo 

cavitário, escultura da cera, até a fundição propriamente dita e cimentação. Neste trabalho, 

levantou a hipótese de que a máquina utilizada exercia pressão sobre a liga líquida até o 

resfriamento e evitava a contração do ouro, ou que a expansão do molde aquecido 

compensaria tal contração, permitindo assim a adaptação das restaurações. 

        Shell e Nielsen62 (1962), ao estudarem a união entre ouro e cerâmicas odontológicas, 

verificaram que a adição de pequenas quantidades de elementos de metais básicos às ligas 

áuricas proporcionava aumento da RUMC, por causa da formação de seus óxidos. Entretanto, 

o aumento na rugosidade superficial não interferiu na RUMC de nenhuma das ligas testadas. 

Baseado nos seus resultados, os autores concluíram que as forças de Van der Walls 

representavam 1/3 da união, enquanto a interação química dos elementos através de ligações 

covalentes, iônicas e metálicas correspondia a 2/3.         

        Segundo Knap e Ryge41 (1966), o principal requisito físico para evitar tensões na 

interface da união metalocerâmica é que os coeficientes de expansão térmica do metal e da 

cerâmica sejam próximos. Quanto ao requisito químico, o principal fator está relacionado ao 

desenvolvimento de uma forte união química na interface entre metal e cerâmica. No mesmo 

ano, Lavine e Custer43 (1966) verificaram que a rugosidade criada sobre a superfície de ligas 

áuricas antes da aplicação do opaco proporcionava aumento da união de 13 a 15%. 

        Christensen20 (1966), num estudo laboratorial, avaliou o grau de acuidade de dez 

Cirurgiões-Dentistas experientes, na verificação da adaptação marginal de restaurações 

parciais em ouro tipo inlay. Dez pré-molares humanos foram montados, adjacentes entre si, 

em uma base de resina acrílica que simulava o nível ósseo normal e, em seguida, um material 

macio foi aplicado sobre a resina para simular o nível gengival natural. Foram obtidas 
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cavidades mésio-ocluso-distais, as coroas enceradas diretamente sobre o preparo e suas 

margens quantificadas microscopicamente antes da fundição. Depois de fundidas, as 

restaurações foram ajustadas e cimentadas com cimento fosfato de zinco. Os profissionais 

receberam as instruções para avaliação das oito secções das margens (oclusal, proximais e 

gengival) de cada restauração, utilizando sonda exploradora e radiografias. Posteriormente, a 

deficiência marginal de cada coroa foi quantificada microscopicamente. Os resultados deste 

estudo indicaram que foram consideradas aceitáveis pelos Cirurgiões-Dentistas as seguintes 

deficiências marginais: margens oclusais de 21 µm (variação de 2 a 51 µm), margens 

proximais com 26 µm (variação de 9 a 34 µm) e margens gengivais de 74 µm (variação de 34 

a 119 µm). 

        Brånemark et al.16 (1969) avaliaram implantes de titânio submetidos à carga funcional e 

observaram uma conexão direta, com forte embricamento entre osso vital organizado e a 

superfície dos implantes. Os autores destacaram a excelente biocompatibilidade deste metal e 

verificaram o fenômeno da osseointegração, que foi descrito inicialmente pelo professor 

Brånemeark na década de cinqüenta.  

        McLean e von Fraunhofer48 (1971), num estudo in vivo, avaliaram clinicamente a 

adaptação marginal de coroas fundidas e cimentadas com cimento fosfato de zinco. De acordo 

com suas investigações, deficiências da margem em torno de 100 µm foram consideradas 

normais, enquanto aquelas menores do que 80 µm foram muito difíceis de serem detectadas 

em condições clínicas. Por várias razões, os autores consideraram que restaurações fundidas 

teriam sucesso se depois de cimentadas apresentassem margens menores do que 120 µm. 

        Ida et al.37 (1982) apresentaram um estudo abrangente sobre fundição de titânio CP e 

algumas composições de ligas de titânio com dois materiais distintos de molde: um 

revestimento fosfatado comercial e um revestimento a base de cimento refratário industrial de 

magnésia (MgO). Este estudo verificou o tamanho das partículas, resistência à compressão e 
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expansão térmica destes revestimentos, além das propriedades do titânio puro e suas ligas, e 

as características superficiais das fundições. Os resultados demonstraram que o revestimento 

de magnésia foi muito mais adequado para o titânio do que o fosfatado com sílica, sendo 

fundidas com sucesso: coroas, pontes e lâminas para implantes dentais. 

        Baran6 (1983) ressaltou que um dos fatores críticos associados ao sucesso de uma 

restauração metalocerâmica é a fusibilidade da liga, que foi definida como sua capacidade em 

reproduzir pequenos detalhes e margens finas a partir de um padrão de cera. Diversos fatores 

afetam a fusibilidade das ligas: a forma do padrão de cera, o desenho dos condutos de 

alimentação, o tipo do material de revestimento, os procedimentos para eliminação da cera, 

além dos métodos de fusão e fundição do metal.      

        De acordo com Brockhurst; McLaverty; Kasloff17 (1983), a nitidez das margens de 

fundições odontológicas é considerada uma característica dependente da fusibilidade da liga 

utilizada, e pode ser verificada a partir da medida da deficiência marginal de fundições em 

forma de coroas. Neste experimento, foi avaliada a fusibilidade de diferentes ligas de metais 

básicos e ligas semi-nobres, apresentadas como alternativas às ligas áuricas. A partir de uma 

matriz metálica simulando preparo para coroa, com linha de término cervical em bisel de 30°, 

padrões de cera foram obtidos, incluídos em revestimento e fundidos nas diferentes ligas. A 

fidelidade das margens das fundições foi avaliada de forma indireta, pela sua impressão em 

material de moldagem contido em anel e, após a presa, o material foi recortado em seis 

secções a partir de guias presentes neste anel. Foram feitas duas impressões idênticas para 

produzir doze secções, em intervalos de 30°, em torno da margem de uma coroa teste. Cada 

secção foi levada ao microscópio, fotografada e o grau de arredondamento avaliado. Desta 

forma, a qualidade das margens foi expressa em termos de deficiência entre o limite da 

fundição e uma margem teoricamente perfeita. Utilizando o mesmo método, as margens de 

alguns padrões de cera foram avaliadas e deficiências menores do que 2 µm foram 
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identificadas com maior freqüência. Os resultados deste trabalho mostraram variação 

significante entre as ligas e, segundo os autores, a maioria das fundições obtidas necessitaria 

de refinamento das margens para produzir resultados aceitáveis clinicamente. 

        Togaya et al.73 (1983) investigaram a aplicação do titânio puro fundido por cera perdida 

para o sistema de restaurações metalocerâmicas. Observaram que o coeficiente de expansão 

térmica linear do titânio foi de 9,41 x 10-6/ºC e relataram adequada união metalocerâmica com 

a redução do coeficiente expansão térmica da cerâmica, de 13,5 x 10-6/ºC para 

aproximadamente 8 x 10-6/ºC, aproximando-se assim do metal. Por causa da elevada 

reatividade química do titânio em temperaturas superiores a 800ºC, verificaram também que o 

uso de cerâmicas com temperatura de fusão baixa, em torno de 760ºC, evitava as oxidações 

excessivas do metal, proporcionando assim maior RUMC em relação às cerâmicas 

convencionais, cuja sinterização ocorre a 900ºC. 

       Blanco-Dalmau; Carrasquillo-Alberty; Silva-Parra13 (1984) realizaram um estudo sobre 

alergia ao níquel. Foram avaliados 403 indivíduos, compreendendo 30% de homens e 70% de 

mulheres. Amostras contendo 5% de sulfato de níquel foram aplicadas sobre os braços dos 

pacientes que foram avaliados após o período de 48 horas. Foram consideradas reações 

positivas quando estiveram presentes: eritemas e pápulas; eritemas, pápulas e vesículas. De 

acordo com as observações deste trabalho, 28,5% dos indivíduos apresentaram reação alérgica 

ao níquel e a hipersensibilidade foi mais incidente nas mulheres.   

        Em 1984, Donachi apud Wang e Fenton75 (1996), destacou que o titânio CP é 

classificado em quatro tipos diferentes (grau I, II, III e IV), de acordo com o grau de 

impurezas de elementos como oxigênio, ferro, nitrogênio, carbono e hidrogênio. Pequenas 

alterações nas quantidades destes elementos podem provocar mudanças consideráveis nas 

propriedades físicas e mecânicas deste material.  
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        Bowers et al.15 (1985) ressaltaram que a união metalocerâmica depende da formação de 

uma camada de óxidos na superfície da liga metálica. De acordo com estes autores, o sucesso 

da adesão está relacionado à formação de uma camada de óxidos com espessura menor ou 

igual a 1 µm. A técnica e os materiais utilizados no sistema são fatores que influenciam tanto 

a espessura como a composição desta camada. 

       Bessing8 (1986) também empregou o método proposto por Brockhurst; McLaverty; 

Kasloff17 (1983) para avaliar a fusibilidade de quatro ligas: duas áuricas e duas de prata-

paládio. Neste experimento, semelhante ao método original, o mesmo corpo-de-prova foi 

mergulhado duas vezes em anel preenchido com silicona para impressão das margens. Assim, 

foram obtidas 12 secções, que foram fotografadas e a deficiência marginal calculada a partir 

da medida do diâmetro da circunferência do arredondamento. Para calcular a precisão do 

método, uma das fundições foi submetida a cinco procedimentos de impressão e dois padrões 

de cera foram avaliados utilizando a mesma técnica. Os resultados deste trabalho indicaram 

que os padrões de cera apresentaram um arredondamento médio de 11 ± 8 µm, com variação 

de 3-25 µm. As ligas áuricas apresentaram melhor fusibilidade do que as ligas de prata-

paládio.   

        Taira; Moser; Greener69 (1989) avaliaram a estrutura metalúrgica, propriedades 

mecânicas e a resistência à corrosão, in vitro, de fundições em titânio CP e com quatro ligas 

de titânio selecionadas pela diversidade das fases metalúrgicas. Para minimizar a reação do 

metal com o molde, previamente à inclusão em revestimento fosfatado com sílica, foi aplicada 

uma película de óxido de zircônio (ZrO2) e outra composta de dióxido de titânio, formando 

uma camada de 1,0 mm de espessura. A fotomicrografia revelou grãos grandes em todas as 

estruturas fundidas e a resistência das ligas de titânio foi significantemente maior do que a do 

metal puro. As medidas de microdureza, determinadas a partir da secção transversal, 
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mostraram dureza crescente, do interior para a superfície, por causa do efeito da reação com o 

molde. Todas as ligas examinadas mostraram forte passividade ao teste de corrosão.                

        Miyakawa et al.51 (1989) estudaram a estrutura da camada superficial do titânio fundido 

em um revestimento aglutinado por fosfato, a base de óxido de alumínio (Al2O3) e SiO2. 

Utilizando uma sonda microanalisadora de elétrons, foi possível distinguir quatro camadas na 

zona interfacial: a camada mais externa, resultante da reação do titânio fundido com os 

constituintes do revestimento queimado, apresentou-se muito rica em silício, fósforo, 

oxigênio, alumínio e magnésio; a segunda camada continha grande quantidade de oxigênio e 

alumínio que são conhecidos como elementos α-estabilizadores, justificando a denominação 

desta camada de α-case; a terceira camada foi caracterizada pela concentração localizada de 

silício, fósforo, oxigênio e carbono; e a camada mais interna composta de cristais em forma de 

agulha ou de placa, em arranjos alternados, com maior ou menor quantidade de oxigênio. De 

acordo com este trabalho, o volume da peça fundida influi diretamente na espessura das 

camadas e no tamanho dos grãos em forma de agulha. 

        A dificuldade de fundição do titânio levou Andersson et al.3 (1989) a desenvolverem um 

novo método de fabricação de coroas em titânio que consiste no processo de torneamento por 

cópia para produzir a morfologia da superfície externa, e usinagem com descarga elétrica, 

baseada em decalques da matriz principal para reproduzir a superfície interna. Segundo os 

autores, com a combinação dessas técnicas, muitos erros associados ao enceramento, 

revestimento e procedimento de fundição seriam eliminados. Este método permitiu alta 

precisão na adaptação de coroas, devido à possibilidade de modificação do eletrodo em 

relação ao troquel de gesso.  

        Em artigo de revisão, Holmes et al.32 (1989) destacaram que há diversas metodologias 

relatadas na literatura para verificar a adaptação marginal de restaurações fundidas e 

sugeriram o uso do termo desajuste marginal, que consideraram mais adequado. As medidas 
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entre as fundições e o preparo dental podem ser feitas em pontos ao longo da superfície 

interna, na margem ou na superfície externa da restauração. Muitas vezes o mesmo termo é 

empregado para designar medidas diferentes, assim como denominações diferentes são dadas 

para uma mesma medida. Além disto, há grande variação em relação ao número de pontos 

avaliados para cada restauração. Por causa desta falta de uniformidade, surge a dificuldade em 

comparar os resultados de diferentes experimentos. Contudo, os autores ressaltaram que 

embora a padronização das medidas de desajuste marginal seja improvável, o conhecimento 

das diferentes terminologias torna-se necessário. 

        Sorensen64 (1990) também relatou a importância da padronização de um método para 

avaliação da fidelidade marginal, classificando as diferentes metodologias descritas na 

literatura em quatro categorias básicas: 1, visão direta; 2, secção transversal; 3, técnica da 

impressão; 4, exploração e exame visual. O desajuste marginal é crítico para preservação da 

saúde gengival, uma vez que define a extensão do nicho bacteriano. Baseado neste princípio 

biológico, o trabalho apresentou um método para determinar a fidelidade marginal. As coroas 

obtidas foram cimentadas nos troqueis mestres e os conjuntos incluídos em resina epóxica 

para posterior secção nos sentidos vestíbulo-lingual e mésio-distal. As secções foram 

fotografadas em microscópio com aumento de 120 vezes; as fotografias obtidas foram 

avaliadas por três examinadores para quantificação dos desajustes (verticais e horizontais) em 

oito pontos da margem, compreendendo três leituras para cada região. A variação entre os 

examinadores foi em torno de 9 µm para o desajuste vertical e de 10 µm para o desajuste 

marginal horizontal.   

        Em 1990, Bezzon11 avaliou a fusibilidade de ligas experimentais a base de níquel-cromo 

(Ni-Cr) e ferro-cromo (Fe-Cr) a partir do teste de fusibilidade proposto por Brockhurst; 

McLaverty; Kasloff17 (1983), diferindo no número de pontos avaliados, que passou de doze, 

resultante de duas impressões da mesma fundição (método original), para oito, utilizando 
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apenas uma impressão do corpo-de-prova em anel com oito guias de corte. Os resultados 

deste experimento indicaram que a liga com berílio (Be) apresentou melhor fusibilidade. A 

liga balanceada com ferro apresentou valores de fusibilidade superiores ao esperado, que 

foram atribuídos à presença do nióbio, responsável pela melhor fluidez da liga. 

        Naylor et al.54 (1990) classificaram os testes de fusibilidade em três tipos: abstratos - 

empregam padrões de fundição que não representam uma restauração dental; os de simulação 

- utilizam padrões que simulam uma restauração odontológica; os de réplica - usam padrões 

em forma de restaurações odontológicas, provenientes de preparos reais em dentes humanos 

ou de manequim. Dois testes de fusibilidade, um abstrato (padrões em forma de malha) e um 

de réplica (em forma de coroas), foram utilizados para comparar cinco ligas metálicas (Ni-Cr, 

Ni-Cr-Be, prata-paládio, paládio-cobre e ouro-paládio) fundidas em dois tipos de 

revestimentos. De acordo com os resultados deste experimento, apenas a liga de Ni-Cr-Be 

apresentou valores equivalentes para os dois destes.  

        Bergman et al.7 (1990) avaliaram, durante dois anos, coroas em titânio produzidas pela 

técnica de eletroerosão. Neste estudo, foram cimentadas 205 coroas, compreendendo 90% 

com cobertura estética em Isosit e 10% com revestimento estético em Dentacolor, em 149 

pacientes. Após o período de dois anos, foram avaliadas, por quatro examinadores diferentes, 

167 coroas, utilizando um sistema de avaliação qualitativa (CDA - “Califórnia Dental 

Association”), sendo empregados também índices de sangramento e de integridade da 

margem. Segundo os resultados deste estudo, a integridade marginal foi considerada 

satisfatória para todas as coroas; os índices de sangramento e de integridade da margem 

mostraram, comparativamente, pequenas alterações entre os índices inicial e final. 

        Takahashi et al.70 (1990) realizaram um estudo sobre fundição de titânio. Avaliaram a 

fusibilidade a partir de corpos-de-prova em forma de tela, a adaptação marginal de 

restaurações tipo MOD, dureza Knoop, além da inspeção da microestrutura (em corte 
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transversal) em áreas próximas da superfície da fundição, com cinco diferentes revestimentos 

a base de SiO2 e aglutinados por fosfato. Verificaram também a expansão de presa, expansão 

térmica e resistência à compressão do revestimento, além da sua composição a partir de uma 

análise por difração de Raios-X. Dos muitos resultados obtidos, os autores concluíram que 

fundições feitas com os vários revestimentos fosfatados com SiO2 proporcionaram diferenças 

significantes em relação à fusibilidade, grau de adaptação e espessura da camada superficial 

de ∝-case, que é resultante da reação do titânio com alguns componentes do revestimento. Foi 

obtida correlação significante entre expansão térmica do revestimento e adaptação das 

restaurações fundidas. 

        Adachi et al.1 (1990) examinaram a RUMC, além da adesão de óxidos e o 

comportamento da oxidação do titânio CP e da liga de Ti-6Al-4V. Um teste de flexão foi 

empregado para avaliar a resistência de união dos metais a uma cerâmica de baixa fusão; 

secções transversais da interface metalocerâmica foram avaliadas por microscopia eletrônica 

de varredura (MEV). Corpos-de-prova foram submetidos à oxidação através da simulação dos 

ciclos de queima da cerâmica em 750°C e 1000°C. A análise de difração de Raios-X foi 

utilizada para identificação dos óxidos formados nas temperaturas testes. Para avaliação da 

adesão da camada de óxidos, foram empregados agentes de união de alta resistência e os 

espécimes submetidos a testes de tração. Os resultados deste trabalho mostraram que a 

camada de óxidos produzida a 1000°C foi de TiO2 e apresentava espessura em torno de 1 µm, 

resultando em menor adesão dos óxidos ao substrato metálico em comparação ao grupo de 

750°C (espessura de 32 nm). Embora este grupo tenha apresentado forte adesão da camada de 

óxidos ao substrato metálico, a RUMC foi insatisfatória porque, segundo os autores, o titânio 

CP e a liga testada continuam oxidando durante o ciclo de queima da cerâmica, tornando a 

camada de óxidos não aderente. 



 31

        Hruska e Borelli33 (1991) avaliaram os resultados de fundições de titânio CP, realizadas 

com um dispositivo que evitava a contaminação do molde. Segundo estes autores, a 

característica mais significativa do titânio é sua elevada reatividade química em altas 

temperaturas, que pode causar dificuldade durante sua fundição e soldagem, pois, quando em 

contato com elementos como nitrogênio, oxigênio, hidrogênio e carbono, em temperaturas 

acima de 750°C, o titânio pode tornar-se quebradiço e inutilizável. Este dispositivo consiste 

de um anel blindado com uma válvula na sua região posterior, para que seja ligado a uma 

máquina de vácuo, enquanto na outra extremidade se encontra o cone em forma de cadinho, 

selado com uma folha de titânio para ser desintegrada parcialmente no contato com o titânio 

fundido no momento da fundição. Com esta técnica, foram obtidas fundições de alta 

qualidade e pequena quantidade de porosidades superficiais e internas. Os resultados em 

relação à precisão foram comparáveis com achados de outros trabalhos que utilizaram ligas de 

Ni-Cr, compreendendo a média de 0,69% de contração, variando desde 0,01% (próximo da 

fundição perfeita) até 1,56%. 

        Blackman; Baez; Barghi12 (1992) verificaram a adaptação marginal de copings fundidos 

em titânio CP. Troquéis mestres de resina epóxica, compreendendo dez de pré-molares e dez 

de incisivos, foram duplicados em gesso especial, aliviados com duas camadas de espaçador 

(exceto nos ombros dos preparos), sobre os quais foram encerados os corpos-de-prova. 

Utilizando uma silicona de consistência leve para facilitar a identificação de interferências, as 

fundições obtidas foram ajustadas internamente, adaptadas e cimentadas nos troquéis de 

resina epóxica, sendo os conjuntos embutidos em resina acrílica para posterior seccionamento 

e polimento das superfícies para medições. A partir de suas observações, concluíram que os 

copings fundidos em titânio CP podem ser adaptados e cimentados com aceitáveis medidas de 

adaptação marginal (50 µm), mensuradas axialmente. Destacaram, entretanto, que o 
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aperfeiçoamento da técnica de fundição e dos revestimentos para titânio é necessário para 

obtenção de fundições precisas.  

        Dérand e Herø22 (1992), a partir do teste de flexão dos quatro pontos, avaliaram a 

resistência de união de duas cerâmicas ao titânio CP, fundido por cera perdida ou usinado, em 

função do jateamento com óxido de alumínio de granulação de 250 µm ou 50 µm. Os 

resultados indicaram que o jateamento com óxido de alumínio de granulação de 250 µm, que 

remove aproximadamente 100 µm de espessura da camada superficial, proporcionou maior 

RUMC do que 50 µm, cuja remoção da camada superficial é em torno de 10 µm. Não houve 

diferenças significantes entre as cerâmicas, assim como entre titânio fundido e usinado 

quando foi empregado o jateamento com óxido de alumínio de 250 µm. Após o teste de união, 

a cerâmica apresentou aspecto cinza na superfície, indicando formação de TiO2, que apresenta 

fraca adesão ao substrato metálico.  

        Akagi et al.2 (1992) avaliaram propriedades mecânicas e RUMC de quatro ligas 

experimentais de titânio comparativamente ao titânio CP, a liga Ti6Al4V, uma liga nobre e 

uma liga de Ni-Cr. Dentre as ligas experimentais testadas, a liga 10Ti-Ir mostrou RUMC 

superior em relação as demais ligas avaliadas, por causa do seu coeficiente de expansão 

térmica em torno de 15,12 x 10-6/°C, que foi próximo ao da cerâmica testada (15,9 x 10-6/°C). 

Por outro lado, destacaram que para o titânio CP e a liga Ti6Al4V, cerâmicas especiais 

deveriam ser desenvolvidas, com coeficientes de expansão térmica inferiores ao das 

cerâmicas convencionais, desde que a diferença entre liga e cerâmica fosse em torno de 1,0 x 

10-6/°C. 

        Bessing e Bergman9 (1992) empregaram o teste proposto por Brockhurst; McLaverty; 

Kasloff17 (1983) e utilizado por Bessing8 (1986), para avaliar o efeito de três máquinas de 

fundição na fusibilidade do titânio CP. De acordo com este trabalho, os melhores resultados 
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foram obtidos quando as fundições foram realizadas por vácuo/pressão em relação àquelas 

obtidas por centrifugação. 

        Herø; Syverud; Waarli31 (1993) estudaram o efeito da pressão de argônio, da presença 

dos canais de ventilação e da permeabilidade do revestimento no preenchimento adequado do 

molde e na porosidade de fundições obtidas em titânio. A inspeção de porosidades foi feita 

com a utilização de radiografias, a precisão das fundições foi avaliada por meio de inspeção 

visual e a permeabilidade dos revestimentos foi verificada por MEV. De acordo com suas 

observações, o revestimento a base de Al2O3/MgO3 foi mais permeável à passagem de uma 

quantidade padronizada de ar do que o de sílica aglutinado por fosfato. Todas as fundições 

com o revestimento a base de Al2O3/MgO3 saíram completas, independente do uso de canais 

de ventilação, contudo, para o revestimento convencional, um menor número de porosidades 

esteve presente quando foram empregados os canais de ventilação. 

        Miyakawa et al.50 (1993) desenvolveram um estudo para quantificar o efeito dos 

componentes refratários na formação de microporosidades na interface do revestimento de 

sílica com o titânio fundido. A formação destas microporosidades foi atribuída ao 

aprisionamento de gases resultantes da reação do titânio com componentes do material do 

molde. Os resultados deste estudo demonstraram que o quartzo produziu menor quantidade de 

microporosidades quando comparado à cristobalita. A adição de magnésia à sílica originou 

uma fina camada de porosidades características, paralela à parede do molde. 

        Takahashi; Zhang; Okazaki72 (1993) estudaram a fusibilidade e a dureza superficial de 

fundições de titânio obtidas a partir de várias composições de revestimentos fosfatados com 

sílica. O revestimento rico em cristobalita (sílica cristalina) proporcionou menor fusibilidade 

do metal em relação à composição rica em quartzo. As fundições realizadas utilizando 

revestimento com 20% de aglutinante apresentaram menor dureza superficial e menos 

porosidades do que aquelas feitas usando material com 10% de aglutinante.  
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        Bezzon10 (1993) relatou caso clínico de paciente que apresentou forte reação alérgica às 

ligas de metais básicos (níquel-cromo, cobalto-cromo e cobre-alumínio) e foi reabilitado com 

próteses feitas com uma liga áurica, que representa uma opção nestes casos, apesar de terem 

sido encontrados alguns traços de impurezas de metais básicos nas suas amostras. Porém, o 

autor ressaltou que as ligas de metais básicos proporcionam tratamentos de alta qualidade para 

um grande número de pacientes, assumindo um importante papel em países como Brasil, que 

possui limitações financeiras.  

        Leong et al.45 (1994) compararam a adaptação marginal de coroas unitárias fundidas em 

titânio pela técnica da cera perdida, com coroas produzidas por processo de usinagem e 

eletroerosão, tendo como controle amostras obtidas em liga áurica. Dentro dos parâmetros do 

estudo, a média de valores de desajuste para as coroas fundidas em titânio (60 µm) e as 

fabricadas por usinagem e eletroerosão (54 µm) não diferiram estatisticamente, mas foram 

maiores do que o grupo controle (25 µm). Por outro lado, quando se utilizou o critério de 

limite máximo clínico aceitável de desajuste marginal (120 µm), que não considera a média, 

mas o maior valor absoluto, todos os três sistemas foram aceitáveis. Além disto, neste 

experimento, a aplicação de cerâmica sobre os copings não causou alteração significante na 

adaptação. 

        Harris e Wickens30 (1994) compararam a adaptação marginal de coroas de titânio obtidas 

pelo processo de usinagem e eletroerosão, com aquelas obtidas em liga áurica pela técnica 

convencional da cera perdida. De acordo com suas investigações, a espessura da película de 

cimento foi maior nos copings em titânio. 

        Mori et al.52 (1994) estudaram o efeito de três revestimentos, compreendendo dois 

convencionais a base de SiO2 (Taivest e Rematitan Plus) e outro a base de Al2O3/MgO 

(Titavest CB) na adaptação marginal de coroas fundidas em titânio CP. Obtiveram curvas de 

expansão térmica dos três revestimentos, em ciclos de aquecimento e resfriamento. Para os 
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convencionais, observou-se expansão zero ou negativa, pois apresentavam temperaturas 

recomendadas para fundição relativamente baixas. As coroas obtidas com estes revestimentos 

apresentaram forte reação com o material do molde e foram necessários métodos de limpeza e 

jateamento superficiais para permitir sua adaptação, dificultando a avaliação da precisão das 

margens uma vez que, de acordo com estes autores, apesar de indicado e utilizado para 

limpeza de fundições de titânio, o jateamento com esferas de vidro pode não ser adequado 

quando se deseja verificar a precisão marginal. Por outro lado, o revestimento a base de 

Al2O3/MgO apresentou maior expansão, suficiente para compensar a contração do metal, 

principalmente pela maior temperatura recomendada e, além disto, a reação superficial do 

metal com o molde foi pequena com este revestimento, promovendo assim obtenção de 

melhores resultados. 

        Um modelo experimental foi proposto por Low; Best; Mori46 (1994) para quantificar o 

sucesso de fundições em titânio CP e com uma liga de titânio. Este método consistiu na 

inclusão de padrões de cera em forma de lâminas, que apresentavam cem perfurações 

circulares e, a partir da contagem do número de círculos completos nas amostras fundidas, foi 

quantificado o percentual de sucesso da fundição. De acordo com este método, foram obtidas 

fundições completas (100%) com o titânio CP, porém, com a liga de 90Ti-6Al-4V o 

percentual foi de 54%. 

        Gilbert; Covey; Lautenschlager27 (1994) avaliaram o efeito de um agente de união na 

RUMC do titânio CP usinado, comparativamente a uma liga de paládio-cobre (Pd-Cu). A 

RUMC foi avaliada empregando dois tipos de teste: de cisalhamento e de flexão dos três 

pontos. De acordo com os resultados deste experimento, os autores concluíram que o uso de 

um agente de união aumenta a RUMC do titânio CP usinado. 

       Pang et al.58 (1995) avaliaram a RUMC do titânio CP, fundido por cera perdida ou 

usinado, em comparação a uma liga de Pd-Cu. Numa segunda parte do estudo, os autores 
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avaliaram o efeito de múltiplas queimas da cerâmica na RUMC do titânio CP usinado. Após o 

teste de flexão dos três pontos, maiores valores de RUMC foram observados para liga de Pd-

Cu em relação ao titânio CP e não houve diferença significante entre o titânio CP fundido e 

usinado. Os resultados da segunda parte do experimento indicaram que não houve diferenças 

significantes na RUMC do titânio CP usinado para as diferentes programações de queima 

testadas para cerâmica Procera. 

       Vidovic et al.74 (1995), utilizando o modelo experimental proposto por Low; Best; Mori46 

(1994), avaliaram a fusibilidade do titânio CP em dois experimentos. No primeiro, 

verificaram o efeito da temperatura final do molde (620°C, 350°C e 70°C) e de dois tipos de 

revestimentos, um recomendado pelo fabricante, Titavest CB (Al2O3/MgO) e outro “estranho 

ao fabricante” do sistema Cyclarc, Rematitan Plus (Al2O3/MgO/SiO2). No segundo 

experimento, estudaram o efeito do diâmetro (4 mm ou 6 mm) e comprimento (5 mm, 20 mm 

ou 26 mm) dos canais de alimentação, além de dois tipos de revestimento, um convencional 

recomendado pelo fabricante (T-Invest), e outro “estranho ao fabricante” (Rematitan Plus). 

De acordo com suas investigações, quando foi utilizado o revestimento T-Invest, melhores 

resultados foram obtidos com canais de alimentação de maior diâmetro (6 mm), mas não 

houve diferenças significativas na fusibilidade do titânio CP para o fator de variação 

comprimento. Porém, quando foi utilizado o revestimento Rematitan Plus obteve-se sucesso 

com todas as dimensões dos canais de alimentação. A temperatura final do molde de 620°C 

do revestimento Titavest CB proporcionou maior fusibilidade para o titânio CP do que 350°C 

e 70°C, similares entre si. Para o revestimento Rematitan Plus foram apenas testadas as 

temperaturas de 70°C e 350°C, que proporcionaram resultados semelhantes. 

        Chai e Stein18 (1995) estudaram a porosidade e o desajuste marginal de fundições de 

titânio CP que simulavam uma prótese parcial fixa de três elementos, compreendendo dois 

retentores e um pôntico. A porosidade foi avaliada em função de quatro desenhos dos canais 
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de alimentação, enquanto o desajuste marginal foi verificado em função do ciclo térmico dos 

revestimentos, empregando como controle uma liga de ouro-paládio. A partir de uma matriz 

metálica com linha de término cervical em ombro, padrões de cera foram obtidos e incluídos 

em revestimento a base de Al2O3/MgO, sem SiO2 na composição (Titavest CB). As fundições 

obtidas foram posicionadas sobre a matriz para realização das medidas, que indicaram 

desajuste marginal médio de 50 µm, com piores resultados quando foi utilizada a temperatura 

de aquecimento do anel de 930°C em relação às temperaturas de 920°C e 910°C, que foram 

similares. A liga de ouro-paládio produziu fundições com desajustes marginais 

significantemente menores do que o titânio CP. A inspeção da porosidade foi feita a partir de 

radiografias e os melhores resultados foram conseguidos com canais de alimentação retos, 

largos, diretos e múltiplos, compreendendo um para cada segmento. 

        Syverud, Okabe e Herø66 (1995) compararam fundições da liga Ti-6Al-4V com aquelas 

obtidas em titânio CP. Próteses fixas padronizadas de cinco elementos, compreendendo três 

pônticos e duas coroas de margens afiladas, foram fundidas em revestimento a base de MgO-

Al2O3. Os resultados mostraram que as margens das coroas apresentaram-se menos completas 

e com maior quantidade de porosidades, particularmente nos canais de alimentação, para as 

fundições obtidas com a liga do que com o metal puro. 

        White; Caputo; Goo77 (1996), utilizando o teste de flexão dos três pontos, avaliaram a 

RUMC do titânio CP. Neste experimento, a cerâmica foi aplicada sobre toda a barra e não 

apenas na porção central. O módulo de elasticidade do titânio CP e da cerâmica foram 

também determinados para o cálculo da RUMC, empregando barras de cada material e 

submetendo-as ao teste de flexão. Os valores de resistência de união cerâmica-titânio foram 

maiores do que 25 MPa. Os autores consideraram a camada de óxidos como o elo mais fraco 

da união e sugeriram a utilização de agentes de união específicos para o sistema antes da 

aplicação da cerâmica. 
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        Pröbster; Maiwald; Weber60 (1996) avaliaram a resistência de união de três cerâmicas 

(Vita titankeramik, TiBond e Duceratin) ao titânio CP em três estágios: 1, após aplicação da 

cerâmica; 2, após termociclagem (3000 ciclos); 3, depois de armazenada durante noventa dias 

em solução de corrosão com pH de 3,2. Para o grupo controle foi utilizado um sistema Ni-Cr-

cerâmica convencional. O teste de flexão dos três pontos indicou que os maiores valores de 

RUMC foram obtidos para o grupo controle. A cerâmica Vita titankeramik apresentou RUMC 

significantemente menor do que Tibond e Duceratin e a termociclagem teve efeito somente 

para o sistema titânio/Vita titankeramik, proporcionando redução da sua RUMC. O 

armazenamento em solução de corrosão não provocou diferenças significantes para nenhum 

dos sistemas avaliados. 

        De acordo com Hammad e Talic29 (1996), apesar da popularidade das restaurações 

metalocerâmicas, o mecanismo de união permanece como assunto de discussão teórica. 

Diversos desenhos experimentais para avaliação da RUMC estão descritos na literatura. Nesta 

revisão, os autores classificaram estes testes de acordo com a natureza das tensões criadas, 

tais como testes de: cisalhamento, tração, combinação de cisalhamento e tração, flexão e 

torção. Dentre estes, os mais utilizados são os de cisalhamento e os de flexão. Embora o teste 

de flexão dos três pontos seja padronizado pela ISO 9693, a validade dos testes de flexão para 

avaliação da RUMC de diferentes ligas foi questionada pelos autores, uma vez que a trinca da 

cerâmica depende do módulo de elasticidade do metal testado. Assim, uma liga com elevado 

módulo de elasticidade resistiria à flexão criando uma forte união. Desta forma, nestas 

situações restariam dúvidas em relação ao que seria realmente testado: a união 

metalocerâmica ou o módulo de elasticidade do metal. 

        Wang e Fenton75 (1996) realizaram uma extensa revisão de literatura do titânio e sua 

aplicação em prótese dentária. Estes autores consideraram o titânio e suas ligas materiais de 

escolha na indústria de implante, em virtude da biocompatibilidade e das propriedades 
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mecânicas satisfatórias. Entretanto, o uso de próteses em titânio ainda seria restrito por causa 

da falta de conhecimento do material entre os dentistas, além da ausência de avaliações 

clínicas deste metal por períodos mais extensos. O crescimento da aplicação do titânio em 

prótese dentária dependeria de maior número de pesquisas sobre sua fundição, soldagem e 

adesão às cerâmicas, além de avaliações clínicas em longo prazo.  

        Esquivel; Chai; Wozniak24 (1996) avaliaram duas cerâmicas de baixa fusão indicadas 

para titânio (Procera e Duceratin) e uma cerâmica convencional (Vita VMK 68). Foram 

verificadas as seguintes propriedades: contração de queima, resistência à flexão e solubilidade 

química. Os resultados deste trabalho mostraram contração de queima significantemente 

maior para cerâmica Procera em relação a Duceratin e Vita VMK 68, semelhantes entre si. 

Para as demais propriedades não houve diferenças significantes entre as cerâmicas estudadas. 

        Taira et al.68 (1998) avaliaram a influência da oxidação da superfície do titânio CP, 

fundido ou usinado, na resistência de união ao cisalhamento de um agente de união resinoso. 

Depois de fundidos, os corpos-de-prova em forma de discos foram divididos em três grupos: 

1, sem tratamento; 2, polimento da superfície; 3, polimento e jateamento com óxido de 

alumínio de granulação de 50 µm por dez segundos. Os espécimes de titânio CP usinados 

foram submetidos ao aquecimento nas temperaturas de 400°C, 500°C, 600°C, 700°C ou 

800°C, enquanto um grupo foi mantido em temperatura ambiente (controle). Para verificar a 

durabilidade da união os corpos-de-prova foram testados antes e após termociclagem. Os 

resultados deste experimento mostraram que a oxidação da superfície do titânio depois do 

tratamento de aquecimento não interferiu na resistência de união antes da termociclagem, mas 

após 5000 ciclos houve redução da resistência de união para os grupos submetidos ao 

tratamento de aquecimento. Para os espécimes fundidos, a maior resistência de união foi 

obtida após jatemento com óxido de alumínio, sugerindo o uso deste tratamento antes da 

aplicação da cerâmica. Embora o efeito negativo da camada de óxidos não tenha sido 
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esclarecido, os autores puderam concluir que o excesso desta camada na superfície do titânio 

foi a possível causa para redução da união. 

          Chan et al.19 (1998) observaram o efeito de dois desenhos de canais de alimentação na 

precisão das margens de coroas fundidas em titânio CP. Os padrões de cera foram obtidos a 

partir de um troquel metálico que simulava um preparo para coroa com bisel de 30°. Foram 

verificados dois desenhos diferentes de canais de alimentação: canal único posicionado 

centralmente na superfície oclusal; dois canais posicionados no ângulo de união entre as 

superfícies oclusal e axial. Para ambas condições, foram empregados canais com calibres e 

comprimentos padronizados, além de um canal de ventilação. A verificação do 

arredondamento das margens das fundições foi realizada a partir da metodologia proposta por 

Brockhurst; McLaverty; Kasloff17 (1983), porém expresso em forma de diâmetro como 

proposto por Bessing8 (1986). Neste experimento, foram obtidos melhores resultados para o 

desenho com dois canais de alimentação. Dos seis pontos avaliados na margem dos corpos-

de-prova, aqueles próximos aos canais de ventilação apresentaram menores valores de 

deficiência marginal. Segundo estes autores, o rápido resfriamento do titânio quando entra em 

contato com o revestimento pode reduzir sua capacidade de preencher os espaços do molde 

durante a fundição de copings. Por isto, sugeriram o uso de dois canais de alimentação, além 

de um de ventilação para facilitar a saída de ar do interior do revestimento. 

        Segundo Shillingburg Jr. et al.63 (1998), a expansão térmica ocorre quando o molde é 

aquecido para eliminar o padrão de cera e este aquecimento também evita que a liga se 

solidifique antes de preencher completamente o molde por causa das diferenças de 

temperatura entre liga fundida e material de revestimento. O autor salientou que em altas 

temperaturas, o revestimento e o anel devem expandir-se o suficiente para compensar a 

contração da liga. 
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        Wang; Welsch; Castro-Cedeno76 (1998) examinaram a efetividade do uso de uma 

camada de óxido (spray de óxido de ítrio, com posterior preenchimento do anel com 

revestimento Tycast) sobre a superfície de padrões plásticos para reduzir a reação interfacial, 

comparando-a com um revestimento fosfatado tradicional (Prevest) e um revestimento 

comercial próprio para o titânio (sistema Tycast, composto de fina camada de óxido de 

zircônio e refratário de preenchimento). As amostras fundidas foram desincluídas e 

preparadas para MEV e análise em espectrofotômetro de energia dispersa e Raios-X. A partir 

deste estudo, concluiu-se que ocorreu menor reação interfacial entre titânio e o molde quando 

foram utilizadas as coberturas de óxidos de zircônio ou ítrio. As partículas de óxido de ítrio 

aplicadas sem aglutinante foram incorporadas na fundição por falta de aderência suficiente ao 

molde. Os autores salientaram que a sílica, tão amplamente utilizada nos revestimentos 

odontológicos, em qualquer uma das suas formas alotrópicas (cristobalita ou quartzo) é 

contra-indicada porque reage com o titânio, formando silicato de titânio, óxido de titânio e 

soluções sólidas com o titânio, em temperaturas na faixa de 500°C a 1800°C. Segundo os 

autores, a razão para esta reação do titânio com a sílica é que a energia necessária para 

formação dos óxidos de titânio é baixa, próxima daquela necessária para formação de óxidos 

de silício.  

        Yan e Takahashi79 (1998) estudaram o efeito de aditivos químicos (magnésia e sulfato de 

potássio) em um revestimento a base de alumina e aglutinado por gesso, na fundição de 

titânio. Segundo suas observações, o revestimento com pequena quantidade de magnésia, 

misturado com sulfato de potássio, foi considerado apropriado, apresentando adequada 

expansão de presa. A resistência à compressão, avaliada duas horas após a espatulação e 

depois da queima no forno, foi satisfatória e a expansão para a compensação da contração da 

fundição foi considerada suficiente. Além disto, a contaminação da superfície das amostras 

fundidas foi mínima utilizando este revestimento. 
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        Em estudo clínico, Wolf et al.78 (1998) compararam a adaptação marginal de inlays e 

onlays fundidas em titânio CP com restaurações idênticas obtidas em liga áurica. Duas 

semanas após a cimentação com cimento fosfato de zinco, a integridade das restaurações foi 

avaliada. De acordo com os resultados deste trabalho, os valores de desajuste marginal 

apresentados pela liga áurica (64 ± 18 µm) foram significantemente menores do que àqueles 

obtidos com as restaurações em titânio CP (72 ± 18 µm). 

        Low e Mori47 (1999) realizaram um estudo para estabelecer um modelo estatístico entre 

valores de expansão térmica dos revestimentos e a precisão dimensional de coroas totais 

fundidas em titânio CP. As expansões térmicas de dois revestimentos, um convencional (T-

invest CB) e outro indicado para titânio (Titavest CB), foram verificadas a partir de um 

dispositivo que quantificava a dilatação de amostras cilíndricas, com 5 mm de diâmetro e 20 

mm de altura. Os valores obtidos foram confrontados com aqueles apresentados em trabalhos 

anteriores. As coroas foram enceradas a partir de um troquel metálico, incluídas nos dois 

revestimentos e fundidas em titânio CP. A precisão dimensional foi expressa pelas diferenças 

dos valores de desajuste marginal das coroas fundidas e dos padrões de cera, utilizando como 

referência quatro pontos presentes no troquel metálico. Os resultados deste experimento 

mostraram desajuste marginal médio de 151 µm para o revestimento Titavest CB e de 315,51 

µm para T-invest CB. A análise de regressão linear (R=0,87) indicou forte correlação entre 

valores de expansão térmica dos revestimentos e desajustes marginais de coroas fundidas em 

titânio CP. 

        Yilmaz e Dinçer81 (1999), empregando o teste de flexão dos três pontos, avaliaram a 

RUMC do titânio CP e de uma liga de Ni-Cr. Um teste de tração foi utilizado para verificar a 

aderência do filme de óxidos aos metais. Além disto, os coeficientes de expansão térmica dos 

sistemas titânio CP-Vita titankeramik e Ni-Cr-VMK 68 cerâmica foram quantificados. Os 

resultados deste trabalho mostraram que a RUMC da liga de Ni-Cr (46,6 MPa) foi 
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significantemente maior do que a do titânio CP (37,1 MPa). Entretanto, ambos os sistemas 

apresentaram valores superiores àquele recomendado pela ISO 9693 que é de 25 MPa. A 

inspeção das amostras fraturadas após o ensaio de flexão revelou que as fraturas ocorreram na 

interface para os dois grupos experimentais. Os testes de tração indicaram que os óxidos 

formados sobre as superfícies do titânio CP e da liga de Ni-Cr apresentaram valores de 

resistência à tração superiores ao do opaco da cerâmica, indicando boa adesão para os dois 

metais. Os testes de expansão térmica mostraram que o sistema Ni-Cr-cerâmica apresentou 

compatibilidade térmica ideal, mas esta condição não foi observada para o sistema titânio-

cerâmica. 

        Atsü e Berksun5 (2000) avaliaram a RUMC do titânio CP, fundido ou obtido por eletro-

erosão, em função de três cerâmicas indicadas para titânio (Vita titankeramik, Tibond e 

Noritake Ti22) submetidas à queima em atmosfera de argônio ou a vácuo. Um sistema Ni-Cr-

cerâmica convencional foi utilizado como controle, variando também a atmosfera de queima 

da cerâmica. Os testes de flexão dos três pontos indicaram maiores valores de RUMC para o 

sistema Ni-Cr-cerâmica convencional em atmosfera de argônio. Quando foi empregada a 

cerâmica Noritake Ti22 em atmosfera de argônio, titânio por eletro-erosão e titânio fundido 

apresentaram resultados semelhantes ao sistema Ni-Cr-cerâmica convencional a vácuo; 

Entretanto, a RUMC para os demais grupos foi inferior a 25 MPa, não atingindo o limite 

estabelecido pela ISO 9693 para os sistemas metalocerâmicos. 

        Oruç e Tulunoglu56 (2000) investigaram a adaptação marginal de copings para coroas 

metalocerâmicas fundidos em titânio CP e em Ni-Cr, comparando o ajuste cervical por meio 

de MEV, sem e com aplicação do revestimento estético. De acordo com este experimento, a 

adaptação marginal foi melhor para as coroas metalocerâmicas obtidas com liga de metal 

básico do que para aquelas fundidas em titânio CP, entretanto, a adaptação das coroas foi 

considerada aceitável clinicamente para os dois metais.        
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        Meloncini49 (2000) avaliou o ajuste cervical de coras fundidas em titânio CP, de acordo 

com o tipo de revestimento utilizado, Rematitan Plus, Rematitan Ultra ou Ticoat Manfredi, 

todos indicados para o titânio; ausência ou emprego de “boneca”, que consiste no uso de um 

dos revestimentos específicos para titânio envolvendo os padrões de cera, canais de 

alimentação e toda a base formadora do cadinho, com complementação do preenchimento do 

anel com um revestimento convencional; presença ou não de alívio; além de diferentes 

tratamentos de superfície das fundições, compreendendo jateamento com partículas de vidro, 

com óxido de alumínio e usinagem com broca. Segundo suas investigações, entre os diversos 

resultados obtidos, observou-se que: os revestimentos Rematitan Plus e Rematitan Ultra, sem 

emprego de “boneca”, com e sem alívio, proporcionaram adequado ajuste cervical das coroas 

fundidas em CP com grande freqüência após tratamento superficial usando jateamento com 

esferas de vidro de 50 µm, seguido de dois jateamentos com óxido de alumínio de granulação 

de 120 µm por quinze segundos; os revestimentos Rematitan Plus e Rematitan Ultra, 

empregados com “boneca”, necessitaram de alívio, e com maior freqüência exigiram o uso de 

broca; o revestimento Ticoat Manfredi proporcionou ajuste cervical satisfatório somente após 

usinagem com broca. 

        Kikuchi et al.39 (2001) avaliaram o efeito da temperatura do molde na fusibilidade do 

titânio CP e na extensão da camada reacional sobre a superfície das fundições. Os autores 

verificaram também a dureza Vickers, a resistência à tensão e o percentual de alongamento 

das fundições. Padrões em forma de malha foram empregados para o ensaio de fusibilidade e 

investigação de porosidades. As fundições foram realizadas com os revestimentos Selevest, T-

Invest CB e Titavest CB. O metal foi injetado nas temperaturas de 600°C, 200°C e em 

temperatura de -196°C, obtida a partir do resfriamento do molde em nitrogênio líquido. De 

acordo com os resultados deste trabalho, a fusibilidade o titânio CP não foi afetada pela 

temperatura extremamente baixa do molde por causa da alta pressão da máquina de fundição 
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utilizada. Com a redução da temperatura do molde, o alongamento aumentou, enquanto a 

dureza Vickers e a extensão da camada reacional diminuíram. Todavia, mesmo empregando 

moldes com temperaturas muito baixas a camada de α-case não foi completamente eliminada. 

        Könönen e Kivilahti42 (2001) destacaram que, embora muitos sistemas titânio-cerâmica 

tenham sido desenvolvidos para aplicação em prótese dental, pouco se sabe sobre as 

microestruturas e composições químicas destes materiais. Assim, os autores sugeriram maior 

compreensão das reações químicas entre cerâmica e titânio e apresentaram uma revisão de 

literatura discutindo diferentes aspectos envolvidos na união metalocerâmica. O trabalho 

destaca o titânio como metal e sua afinidade por elementos não metálicos, principalmente o 

oxigênio, como ocorre com os materiais de revestimentos, com conseqüente formação da 

camada de α-case na superfície do titânio fundido, além de reações com outros elementos, 

como as que acontecem com silício e alumínio presentes na cerâmica. Dentre as dificuldades 

envolvidas com a queima da cerâmica para titânio, a alta reatividade do metal em 

temperaturas elevadas foi ressaltada, com abordagem de diferentes mecanismos capazes de 

controlar a oxidação excessiva do titânio como a queima em atmosfera de argônio e o 

emprego de agentes modificadores de superfície. 

        Stoll et al.65 (2002), num estudo in vivo, verificaram a adaptação marginal de coroas 

parciais fundidas em titânio CP e em uma liga áurica. Para este experimento, dois grupos de 

25 molares foram preparados e as coroas parciais cimentadas; na sessão seguinte, réplicas 

foram produzidas a partir da técnica da tomada de impressão e a margem analisada por MEV. 

De acordo com suas observações, melhores resultados foram obtidos com a liga áurica, que 

apresentou maior quantidade de margens com qualidade A (< 50µm), enquanto o titânio 

mostrou maior percentagem de qualidades marginais B (50-100 µm) e C (> 100 µm). As 

coroas fundidas em titânio CP não mostraram a qualidade marginal daquelas fundidas em 
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ouro. Contudo, segundo os autores, a qualidade técnica da fundição de titânio não está longe 

de ser atingida, pois a partir destes resultados sua aplicação clínica é justificada. 

        Sadeq et al.61 (2001) empregaram um teste de flexão biaxial para avaliar a RUMC do 

titânio CP, fundido ou usinado, em função dos seguintes tratamentos: 1, aplicação de uma 

película fina de ouro sobre a superfície do titânio; 2, queima da cerâmica em atmosfera de 

argônio; 3, combinação dos tratamentos 1 e 2. Como grupo controle foi empregada uma liga 

de ouro-paládio-índio combinada com uma cerâmica convencional. Os resultados revelaram 

que a queima da cerâmica em atmosfera de argônio aumentou significantemente a RUMC 

tanto para o titânio fundido como para o usinado. A cobertura com ouro aumentou a RUMC 

apenas quando combinado à queima em atmosfera de argônio e o grupo controle apresentou 

os maiores valores de RUMC. 

        Hung et al.35 (2004) avaliaram o efeito da adição de ZrO2 a um revestimento a base de 

MgO/Al2O3 na adaptação marginal de restaurações parciais fundidas em titânio CP. Os 

autores estudaram também a expansão térmica do revestimento Selevest CB sem ZrO2 (grupo 

controle-0% de ZrO2) e modificado pela adição de 4% a 6% em massa de ZrO2 (4%, 4,5%, 

5%, 5,5% e 6% de ZrO2). A partir de um troquel metálico, foram obtidos padrões de cera do 

tipo MOD, com cinco repetições para cada grupo experimental. As medidas de desajustes 

foram feitas em quatro pontos fixos, considerando a distância vertical entre a margem da 

restauração e o preparo em ombro do troquel metálico. Os resultados corresponderam às 

diferenças entre os desajustes das margens fundidas e dos padrões em cera. Neste 

experimento, os autores ainda verificaram a microdureza Vickers, a ocorrência de porosidades 

internas nas fundições através de radiografias, assim como a reatividade entre o revestimento 

e o titânio CP pela análise de difração de Raios-X. Os resultados deste trabalho mostraram 

que houve aumento da expansão térmica do revestimento Selevest CB nas concentrações 

entre 5% a 6% de ZrO2. Os menores desajustes marginais foram observados para 
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concentração de 5% (21 µm). A avaliação da microdureza indicou maior reação para o grupo 

controle em relação aos grupos testes, com profundidade de 20 µm. A análise de difração de 

Raios-X demonstrou que com o aumento do conteúdo de ZrO2, a intensidade relativa de TiO2 

diminuiu, reduzindo também a porosidade interna das fundições de titânio CP por causa da 

alta permeabilidade do refratário modificado pela adição de zircônio. 

        Kitahara; Kubo; Takahashi40 (2004), ao considerar o alto custo do ZrO2, que é 

empregado para oferecer expansão térmica adequada para fundições em titânio, investigaram 

a adição de dois outros tipos de compostos de zircônio, associado ao carbono (ZrC) ou ao 

nitrogênio (ZrN), a um revestimento comercial a base de MgO (Selevest D). Para os 

revestimentos testes foram feitas análises do pó por difração de Raios-X e as seguintes 

propriedades foram avaliadas: expansão de presa, resistência à compressão e expansão 

térmica. Além disto, padrões de cera em forma de coroas foram obtidos a partir de um troquel 

metálico, incluídos nos revestimentos testes e fundidos em titânio CP com o molde em 

temperatura ambiente. As fundições foram posicionadas sobre o troquel para quantificação do 

desajuste marginal. Neste experimento, foram ainda obtidas fundições de titânio CP em forma 

de placas (1,6 mm x 18 mm x 18 mm) para avaliação da rugosidade superficial, antes e após 

jateamento com óxido de alumínio. Os resultados do estudo mostraram a presença de ZrO2 

nas temperaturas acima de 600°C e os valores de expansão térmica dos revestimentos foram 

maiores com o aumento das concentrações de ZrC e ZrN. Os revestimentos testes 

apresentaram alta expansão térmica residual depois do resfriamento em temperatura ambiente. 

A rugosidade superficial reduziu em torno de 2 µm após o jateamento e o revestimento teste 

com adição de 3,3% de ZrC e 4,9% de ZrN proporcionou boa adaptação marginal para as 

coroas fundidas em titânio CP.  

        Takahashi; Kitahara; Kubo71 (2004) avaliaram a adição de ZrC e ZrN a um revestimento 

a base de ZrSiO4 e aglutinado por fosfato. A expansão de presa, expansão térmica residual e 
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resistência à compressão dos revestimentos experimentais foram avaliadas. Empregando o 

mesmo método utilizado por Kitahara; Kubo; Takahashi40 (2004), foram obtidos padrões de 

cera em forma de placa para avaliação da rugosidade superficial e em forma de coroas para 

quantificação do desajuste marginal. Os padrões foram incluídos nos diferentes revestimentos 

testes e fundidos em titânio CP com o molde em temperatura ambiente. Os revestimentos 

experimentais apresentaram expansão térmica residual depois do resfriamento em temperatura 

ambiente, que ocorreu por causa da oxidação dos elementos adicionados (ZrC e ZrN), 

formando ZrO2, sugerindo assim que a expansão térmica foi maior com o aumento da 

quantidade destes aditivos. Menores desajustes marginais foram obtidos para coroas fundidas 

em titânio CP com o aumento na quantidade de ZrC e ZrN, pois mais ZrO2 foi formado. A 

concentração de 7% de ZrN proporcionou adequada adaptação marginal, porém, a 

concentração de 4,5% de ZrN produziu alterações na superfície interna das coroas em titânio 

CP, que foram conseqüentes da baixa resistência à compressão e alta expansão térmica do 

revestimento.  

        Segundo Craig e Powers21 (2004), os sistemas metalocerâmicos devem atender aos 

seguintes requisitos: temperatura de fusão alta para a liga e baixa para a cerâmica, para que no 

momento da sinterização da cerâmica não ocorram distorções do coping metálico; a cerâmica 

deve molhar rapidamente o substrato metálico; o conjunto deve proporcionar adequada união 

entre metal e cerâmica; os materiais envolvidos devem apresentar coeficientes de expansão 

térmica compatíveis; a estrutura metálica deve apresentar rigidez e resistência adequadas. Os 

fatores que controlam a união metalocerâmica são a constituição de uma união química forte, 

formação de um embricamento mecânico e o controle das tensões residuais.  

        Bondioli e Bottino14 (2004), avaliaram a resistência ao cisalhamento da união entre duas 

cerâmicas (Triceram/Triline Ti e Vita Titankeramik) e o titânio CP injetado em três 

temperaturas diferentes do molde (400°C, 700°C ou 900°C). Depois de submetidos aos testes 
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de RUMC, um espécime representativo de cada um dos grupos foi aleatoriamente selecionado 

para avaliação com MEV e espectrometria dipersiva de energia (EDE). Os resultados deste 

estudo mostraram que não houve diferença significante entre as cerâmicas avaliadas. O efeito 

o aumento da temperatura do molde foi observado somente para cerâmica Triceram/Triline, 

que proporcionou redução da resistência de união metalocerâmica, com piores resultados para 

temperatura de 900°C em relação as demais temperaturas testadas. A análise de EDE indicou 

que o nível de oxigênio permaneceu estável na superfície do titânio CP com o aumento da 

temperatura do molde. A MEV demonstrou maior número de falhas coesivas para cerâmica 

Vita Titankeramik nas temperaturas de 700°C e 900°C, enquanto maior quantidade de falhas 

adesivas foi encontrada para cerâmica Triceram/Triline a 430°C, ainda que o maior valor de 

resistência da união metalocerâmica tenha sido observado para este grupo. 

        De acordo com a ISO 9693:1999/Amd.1:200538, a resistência de união para os sistemas 

metalocerâmicos deve ser maior do que 25 MPa. Este valor refere-se ao teste de flexão dos 

três pontos, que foi padronizado e descrito nesta norma. Para este teste, espécimes metálicos 

com 25 mm x 3 mm x 0,5 mm devem ser obtidos de acordo com as normas do fabricante da 

liga ou metal avaliado. A cerâmica deve ser aplicada sobre a porção central da placa metálica, 

formando um corpo cerâmico com 8 mm de comprimento, 3 mm de largura e espessura de 1,1 

mm depois da queima da cerâmica. 

         Eliopoulos; Zinelis; Papadopoulos23 (2005) avaliaram o efeito de dois tipos de 

revestimentos (Ticoat S+L e Rematitan Plus) na extensão da zona de contaminação sobre a 

superfície de fundições de titânio CP e sua influência nas seguintes propriedades mecânicas: 

módulo de elasticidade, resistência ao escoamento, alongamento e dureza. A composição do 

pó de cada revestimento foi analisada por difração de Raios X, que indicou grande quantidade 

de SiO2 para Ticoat S+L, enquanto para o Rematitan Ultra as fases dominantes foram MgO e 

Al2O3. Para os testes de tensão, padrões de cera em forma de halteres foram obtidos de acordo 
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com a ISO 9693, incluídos nos dois revestimentos testes e fundidos em titânio CP. Os corpos-

de-prova foram submetidos ao teste de tensão em máquina universal de ensaios, as curvas de 

tensão/deformação foram obtidas e calculados: módulo de elasticidade, resistência ao 

escoamento e percentual de alongamento. Um espécime de cada grupo foi seccionado e 

preparado para observação metalográfica e teste de microdureza. A extensão da zona de 

contaminação foi determinada por MEV. De acordo com os resultados deste estudo, a 

extensão da zona de contaminação foi afetada pelo tipo de revestimento, com extensão de 50-

80 µm para Ticoat S+L e de 15-20 µm para Rematitan Ultra. As fundições de titânio CP com 

o revestimento Ticoat S+L apresentaram maior resistência ao escoamento e menor percentual 

de alongamento do que àquelas obtidas com o Rematitan Ultra. Não houve diferença 

significante entre os grupos em relação ao módulo de elasticidade. 

        Fragoso et al.26 (2005) verificaram o efeito da temperatura do molde (430°C – grupo 

controle, 550°C ou 700°C) na adaptação marginal de coroas fundidas em titânio CP. Padrões 

de cera (0,7 mm de espessura) foram obtidos a partir de modelos-mestre de gesso tipo V, que 

foram provenientes da moldagem de dentes bovinos (n=8) preparados em torno mecânico, 

com linha de término em ombro e ângulo de convergência de 8° das paredes axiais. Depois de 

fundidas nas diferentes condições, as coroas de titânio CP foram posicionadas sobre o preparo 

dental correspondente para quantificação do desajuste marginal, que foi equivalente a média 

de doze medidas para cada coroa, compreendendo três leituras para cada um dos quatro 

pontos marcados no dente preparado. Os resultados deste estudo mostraram melhor adaptação 

marginal das coroas em titânio CP fundidas em moldes na temperatura de 550°C (95,0 ± 26 

µm) em relação às temperaturas de 430°C (203,4 ± 111,8 µm) e 670°C (213,8 ± 109,1 µm), 

semelhantes entre si. 

        Segundo Anusavice4 (2005), para o sucesso clínico das restaurações metalocerâmicas é 

importante o desenvolvimento de uma união duradoura entre metal e cerâmica. A união 
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química, principal fator responsável pela adesão metalocerâmica, está na dependência da 

formação de óxidos aderentes na superfície das ligas metálicas. A adesão mecânica é 

especialmente importante para ligas de prata-paládio que não formam óxidos externos, mas se 

oxidam internamente. Outro fator importante para união metalocerâmica é o controle de 

tensões residuais que podem causar fraturas na cerâmica. Por isto, o autor relata que é 

necessária a compatibilidade térmica entre os materiais envolvidos no sistema, de maneira que 

o coeficiente de expansão térmica do metal seja ligeiramente maior do que o da cerâmica 

(diferença em torno de 0,5 x 10-6/ºC), pois, nesta condição, durante o resfriamento a cerâmica 

estará sob forças de compressão, situação favorável para este material. Foi também ressaltado 

que no processo de fundição odontológica, a compensação da contração de solidificação pode 

ser obtida por um ou ambos os métodos: expansão de presa ou higroscópica (baixa 

temperatura) e expansão térmica (alta temperatura) do revestimento.  

        Hussain e Wazzan36 (2005) avaliaram o efeito do tratamento de superfície na RUMC do 

titânio CP. Os padrões foram obtidos de acordo com a norma ISO 9693 e fundidos em titânio 

CP. Os espécimes metálicos foram divididos em três grupos: 1, controle, sem tratamento; 2, 

jateamento com óxido de alumínio de granulação de 250 µm; 3, imersão em solução aquosa 

de ácido clorídrico (HCl) a 10%. Estes grupos foram ainda divididos em dois subgrupos: sem 

e com aplicação do agente de união da cerâmica empregada no experimento (Noritake). Após 

o teste de flexão dos três pontos, as interfaces titânio-cerâmica foram submetidas à análise por 

MEV. Os resultados do teste mostraram maior RUMC para o grupo do tratamento com 

jateamento combinado com agente de união. O tratamento com HCl não proporcionou 

nenhum efeito na RUMC do titânio CP. Maior número de falhas coesivas foram observadas 

em todos os grupos. 

        Özcan e Uysal57 (2005) avaliaram o efeito da cobertura de SiO2 sobre a superfície do 

titânio CP antes da aplicação das cerâmicas Triceram e Duceratin. Os corpos-de-prova obtidos 
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foram submetidos ao teste de flexão dos três pontos para avaliação da RUMC e análises de 

MEV e EDE/MEV foram realizadas na superfície do metal para identificar o tipo de falha. De 

acordo com os achados deste trabalho, a cobertura de SiO2 aumentou a RUMC do titânio CP 

quando foi utilizada a cerâmica Duceratin, que passou de 17,22 MPa para 23,21 MPa. 

Entretanto, este efeito não foi observado para cerâmica Triceram (23,31 MPa para 24,91 

MPa). Maior número de falhas adesivas estiveram presentes no grupo controle da Duceratin, 

enquanto que o grupo teste da Triceram apresentou grande quantidade de falhas coesivas. 

        Leal et al.44 (2006) avaliaram a influência do tipo de revestimento, Rematitan Plus (a 

base de MgO/Al2O3/SiO2) ou Rematitan Ultra (a base de MgO/Al2O3/ZrO2), e do número de 

canais de alimentação, um ou dois, na precisão das margens de coroas fundidas em titânio CP. 

A avaliação foi baseada na comparação do arredondamento das margens das fundições, 

verificada a partir da metodologia proposta por Brockhurst; McLaverty; Kasloff17 (1983) e 

utilizada por Bezzon11 (1990). Neste experimento, o revestimento Rematitan Ultra 

proporcionou melhores resultados do que o Rematitan Plus. Dois canais de alimentação 

determinaram margens mais precisas do que um canal de alimentação, entretanto este efeito 

foi mais acentuado para o revestimento Rematitan Plus, produzindo resultados semelhantes 

para ambos os revestimentos quando dois canais de alimentação foram empregados. Os 

autores verificaram também a validade do método utilizado a partir da medida do 

arredondamento das margens em cera, que indicou a ausência de deficiências marginais iguais 

a zero, porém, estas não interferiram na determinação da qualidade das fundições produzidas, 

uma vez que as deficiências das margens em cera apresentavam uma variabilidade muito 

menor do que àquelas das fundições testes.   

        Oliveira et al.55 (2006) avaliaram a influência da temperatura do molde na fusibilidade 

do titânio CP e da liga Ti-6Al-4V. O teste de fusibilidade utilizado neste experimento 

consistiu no emprego de padrões em forma de malha, cujo índice de preenchimento do molde 
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foi dado pelo número de quadrados da malha que foram completamente fundidos. Estes 

padrões foram incluídos em revestimento aglutinado por fosfato, específico para titânio 

(Rematitan Plus) e fundidos em titânio CP ou na liga Ti-6Al-4V, em três temperaturas 

diferentes do molde: 430°C, 480°C ou 530°C. Os resultados deste trabalho mostraram melhor 

fusibilidade para liga Ti-6Al-4V do que para o titânio CP. O titânio CP injetado em moldes na 

temperatura de 530°C apresentou melhor fusibilidade do que quando injetado em 430°C e 

480°C, similares entre si. Para liga Ti-6Al-4V, o aumento da temperatura do molde 

proporcionou melhor fusibilidade. 

        Yan e Takahashi80 (2006) verificaram o efeito do método de aquecimento rápido para 

fundições de titânio CP usando dois revestimentos comerciais: Tancovest e Rematitan Plus. A 

expansão de presa, expansão térmica e resistência à compressão dos revestimentos foram 

avaliadas. A partir de uma matriz de aço contendo um preparo para coroa, com linha de 

término cervical em ombro (1,5 mm de profundidade), padrões de cera foram obtidos. Após 

24 horas, foram medidos os desajustes dos padrões, que foram em seguida incluídos nos dois 

revestimentos testes e fundidos em titânio CP. As fundições foram jateadas com óxido de 

alumínio de granulação de 50 µm, por cinco segundos e limpas em ultra-som com água 

destilada. Os desajustes marginais entre fundição e troquel metálico foram quantificados e 

descontados dos respectivos valores dos padrões de cera. Além disto, a estrutura interna de 

dois moldes foi também avaliada por MEV. Foram ainda verificadas a microdureza Vickers e 

a rugosidade superficial das fundições. Os resultados deste experimento mostraram que não 

houve diferença significante para o desajuste marginal das coroas em titânio CP entre os 

revestimentos e os métodos de aquecimento. A espessura da camada de α-case foi de 200 µm. 

Os achados deste estudo sugerem que o método de aquecimento rápido poderia ser usado para 

os revestimentos comerciais avaliados, uma vez que esta técnica não afetou significantemente 

a precisão dimensional e rugosidade superficial das fundições em titânio CP. 
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        Zhang et al.82 (2006) avaliaram três revestimentos experimentais (aglutinados por Al2O3 

e a base de MgO) para fundição de titânio. Os autores também estudaram o efeito do uso de 

padrões de cera produzidos pelo enceramento tradicional ou fabricados pelo sistema 

CAD/CAM na adaptação marginal de coroas em titanium CP. Os revestimentos testes foram 

avaliados quanto à expansão de presa, resistência à compressão e expansão térmica. Para 

obtenção dos padrões de fundição, foi selecionada uma matriz metálica que simulava preparo 

para coroa, com linha de término cervical em bisel de 15°. A matriz foi moldada com silicona 

de condensação, troquéis em gesso produzidos e mapeados para permitir a obtenção de 

padrões de cera pelo sistema CAD/CAM, com espaços de 0 µm ou 20 µm, entre a coroa e o 

preparo. Padrões de cera foram também obtidos pelo método tradicional de enceramento. Para 

inclusão e fundição foi selecionado o revestimento com concentrações de 85% de MgO e 15% 

de Al2O3. Depois de fundidas, as coroas testes foram cimentadas nos troquéis de gesso 

originais com cimento fosfato de zinco, os conjuntos incluídos em resina epóxica e 

seccionados longitudinalmente no sentido mésio-distal para avaliação da espessura da linha de 

cimentação, que foi realizada em microscópio digital. De acordo com os resultados deste 

experimento, a expansão de presa dos revestimentos variou de 0,02% a 0,03%, sem diferenças 

significantes entre os materiais, enquanto a contração térmica variou de – 0,67% a -1,30%. A 

resistência à compressão foi maior para o revestimento com maior percentual do aglutinante 

(Al2O3). Os menores desajustes marginais foram obtidos para os padrões de cera produzidos 

pelo sistema CAD/CAM com espaçador de 20 µm (variação de 25,12 µm a 107,46 µm) em 

relação ao de 0 µm (20,78 µm a 357,88 µm) e os maiores valores de desajuste marginal foram 

identificados para técnica tradicional (variação de 20,78 µm a 357,88 µm). 

        Guilin et al.28 (2007) avaliaram o efeito de três tipos de materiais de revestimento na 

microestrutura,  composição e microdureza da camada de α-case em fundições de titânio CP. 

Padrões de cera com 5 mm de diâmetro e 40 mm de comprimento foram obtidos e incluídos 
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em três revestimentos: 1, a base de SiO2; 2, a base de Al2O3; 3, a base de MgO. Os corpos-de-

prova obtidos foram preparados para análise metalográfica e teste de microdureza. A 

microestrutura, composição e distribuição dos elementos da camada de α-case nas fundições 

foram examinadas por MEV. A espessura da camada reacional variou com o tipo de material 

de revestimento utilizado: 80 µm para o revestimento a base de SiO2, 50 µm para o 

revestimento a base de Al2O3, enquanto para o material a base de MgO foi de 14 µm. Baseado 

na espessura da camada reacional e na microdureza da superfície das fundições, os autores 

indicaram que o revestimento a base de MgO pode ser a melhor opção para o titânio. 

         Hsu et al.34 (2007) compararam quatro revestimentos para fundição em titânio CP: um 

convencional, aglutinado por fosfato e a base de SiO2 (Gilvest Ti), um a base de Al2O3 (T-

invest) e dois a base de MgO (Selevest D e Selevest DM). Foram avaliadas propriedades dos 

revestimentos, tais como expansão de presa, expansão térmica e resistência à compressão, 

além de algumas propriedades das fundições, incluindo dureza Vickers, resistência à tensão, 

alongamento e rugosidade superficial. Os resultados deste trabalho mostraram que o 

revestimento convencional apresentou maior expansão de presa do que todos os outros 

materiais avaliados, compreendendo 0,4%, 0,8% e 2,1% quando foram empregadas as 

concentrações de 50%, 75% e 100% do líquido especial, respectivamente. A expansão de 

presa do T-invest foi de 0,01%, entretanto, na temperatura do molde recomendada para 

fundição (200°C), este revestimento apresentou maior expansão térmica (0,6%) em relação ao 

Gilvest (0,25%). A maior resistência à compressão após a presa foi apresentada pelo 

revestimento Gilvest (14 MPa), mas depois do aquecimento foi o Selevest D que se 

apresentou mais resistente (9,9 MPa) em comparação aos demais (5 MPa). Em relação às 

propriedades mecânicas das fundições obtidas, observou-se que a espessura da camada de α-

case variou de 150 µm (T-invest) a 200 µm (Gilvest e Selevest D). A rugosidade foi menor 
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para o revestimento Selevest D (1,3 µm) em relação ao Gilvest (2,3 µm) e ao T-invest (3,4 

µm), resultado que foi atribuído ao menor tamanho das partículas daquele revestimento. 

        Em trabalho recente, Ferreira et al.25 (2007) estudaram a contração de fundição do titânio 

CP para determinar o coeficiente de expansão térmica e a expansão total (expansões de presa 

e térmica) de três revestimentos aglutinados por fosfato, um específico para titânio (Rematitan 

Plus) e dois convencionais (Rema Exakt e Castorit Super C), empregando três diferentes 

proporções do líquido especial (100%, 75% e 50%) em água destilada. Os autores verificaram 

ainda a temperatura de aquecimento necessária para cada revestimento atingir expansão 

suficiente para compensar a contração de fundição do titânio CP. Usando como referência o 

coeficiente de expansão térmica do titânio CP (9,4 x 10-6/°C), sua contração térmica foi 

calculada do ponto de fusão (1668°C) à temperatura ambiente (22°C). Corpos-de-prova 

cilíndricos, com 50 mm de altura e 8 mm de diâmetro, foram empregados para medida das 

expansões térmica e de presa dos revestimentos. A expansão térmica foi verificada usando um 

dilatômetro, que foi aquecido numa velocidade de 5°C/min até 800°C e depois resfriado até a 

temperatura ambiente. As curvas de aquecimento e resfriamento foram obtidas para cada 

revestimento nas diferentes concentrações do líquido especial e as curvas de expansão total 

foram obtidas pela adição dos valores de expansão de presa à respectiva curva de resfriamento 

da expansão térmica. A análise estatística indicou que Rematitan Plus não atingiu expansão 

suficiente para compensar a contração de fundição do titânio CP (estimada em 1,55%), em 

nenhuma das concentrações testadas. Rema Exakt atingiu expansão adequada somente na 

concentração de 100% do líquido especial, enquanto Castorit Super C obteve expansão total 

suficiente em todas concentrações avaliadas. Os revestimentos Castorit Super C e Rema Exakt 

apresentaram expansão total equivalente ao do Rematitan Plus em temperaturas 

significantemente menores. 
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        Paulino et al.59 (2007) compararam a fusibilidade do titânio CP com duas ligas de Ni-Cr, 

com e sem Be (Verabond e Verabond II). O teste de fusibilidade empregado foi aquele 

proposto por Brockhurst; McLaverty; Kasloff17 (1983), que consiste na avaliação do 

arredondamento das margens de fundições em forma de coroas, a partir da sua impressão em 

material de moldagem. Utilizando o mesmo método de impressão das margens, padrões de 

resina/cera também foram avaliados (Grupo controle). Os resultados deste estudo mostraram 

que o arredondamento das margens em cera foi similar ao das fundições obtidas com a liga de 

Ni-Cr-Be. Embora a fusibilidade do titânio CP tenha sido pobre se comparada à liga de Ni-Cr-

Be, foi semelhante à liga de Ni-Cr sem Be. 
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                                                                                  3 PROPOSIÇÃO 
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        A proposta deste trabalho foi: 

        1) Avaliar a fusibilidade, o desajuste marginal e a resistência de união metalocerâmica 

do titânio CP, em função dos seguintes fatores de variação: 

             a) Tipo de revestimento: Rematitan Plus ou Rematitan Ultra; 

             b) Temperatura final do molde: 400ºC, 550ºC ou 700ºC. 
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                                                           4 MATERIAL E MÉTODO
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4.1 Obtenção dos padrões de fundição para o ensaio de fusibilidade e desajuste marginal        

        Neste estudo, o método de ensaio de fusibilidade empregado consistiu na avaliação da 

deficiência marginal de corpos-de-prova fundidos em forma de copings, verificada a partir da 

medida do arredondamento de suas margens. Para sua obtenção, foi utilizada uma matriz de 

aço inoxidável com linha de término cervical em bisel de 30° (Fig. 1), confeccionada na 

Oficina de Precisão do Departamento de Materiais Dentários e Prótese da FORP-USP, cujas 

dimensões estão especificadas na Figura 2. Um anel de latão com 12,1 mm de altura, 

diâmetros externo de 20,5 mm e interno de 7,75 mm, era acoplado à matriz com a finalidade 

de padronizar a espessura dos corpos-de-prova em 0,6 mm para as superfícies axiais e 1,2 mm 

para a superfície oclusal (Figs. 3 e 4). Uma haste metálica era posicionada na porção inferior 

da matriz para auxiliar na remoção do anel durante a obtenção dos padrões (Figs. 3 e 4). 

                           

                                         

30°

7,70

7,0  0,1±
5°

0,35 ± 0,02

7,0  0,1±

                    

  Figura 1 – Matriz de aço inoxidável.        Figura 2 – Dimensões (mm) da matriz.         

                      

  Figura 3 – Anel de latão, matriz e haste.                      Figura 4 – Matriz com anel e haste acoplados. 
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        Resina acrílica Duralay (Reliance Dental Mfg Co., Worth, E.U.A.) era manipulada e, na 

fase plástica, comprimida com uma lâmina de vidro no espaço contido pelo anel metálico, em 

torno da matriz de aço, previamente isolados com vaselina sólida (Reliance Dental Mfg Co., 

Worth, E.U.A). Após polimerização da resina e remoção do anel, a margem era esculpida a 

partir da adição de cera para incrustação GEO Classic (Renfert GmbH, Hilzingen, Alemanha) 

(Fig. 5) e recortada com lâmina de bisturi número 11 (BD Bard-Parker, Franklin Lakes, 

E.U.A.), cuja extremidade foi previamente seccionada para que a base da matriz pudesse ser 

utilizada como referência (Fig. 6). A fidelidade das margens dos padrões era verificada em 

lupa SMZ-2 (Nikon, Tóquio, Japão), com aumento de dez vezes. 

 

                                                

Figura 5 – Padrão de resina/cera em forma de coping.             Figura 6 – Lâmina de bisturi nº 11 com 
                                                                                                                   extremidade seccionada (seta). 

 

4.2 Obtenção dos padrões de fundição para o ensaio de resistência de união 

metalocerâmica 

        A resistência de união metalocerâmica (RUMC) foi verificada a partir do ensaio de 

cisalhamento com cinzel, que consiste na determinação da carga de ruptura da união de discos 

cerâmicos confeccionados sobre a superfície plana de cilindros metálicos. Padrões de 

resina/cera com 8 mm de comprimento e 5 mm de diâmetro eram obtidos a partir de uma 

matriz de teflon composta por dois espaçadores, um de 8 mm e outro de 2 mm (Fig. 7). 



 63

Inicialmente, o espaçador de 8 mm (B) era posicionado entre a extremidade do êmbolo (A) e a 

parte superior da matriz (D) (Fig. 7). O espaço criado era devidamente isolado com vaselina 

sólida e preenchido com resina acrílica Duralay (Reliance Dental Mfg Co., Worth, E.U.A.) 

(Fig. 8a). Após polimerização da resina, a planificação da superfície era realizada com cera 

para incrustação GEO Classic (Renfert GmbH, Hilzingen, Alemanha) e o auxílio de uma 

espátula Lecron (Fig. 8b). Depois deste procedimento, o espaçador de 8 mm (B, Fig. 7) era 

retirado e o padrão de resina/cera removido da matriz por ação do êmbolo (Fig. 8c). O 

espaçador de 2 mm (C) foi utilizado em conjunto com o de 8 mm (B) (Fig. 7) para confecção 

do disco cerâmico, como será visto no item 4.6. 

 

(a)  (b)  (c)  

Figura 7 – Matriz de teflon para obtenção dos padrões. 
(a) Partes componentes: A, extremidade do êmbolo; B, Espaçador de 8 mm; C, Espaçador de 2 mm; 
D, Parte superior da matriz. 
(b) Visão lateral. 
(c) Visão superior. 
 
 
 

(a)  (b)  (c)  
 
Figura 8 – Obtenção dos padrões de resina/cera. 
(a) Preenchimento do espaço contido na matriz com resina. 
(b) Refinamento da superfície do padrão com cera. 
(c) Padrões de resina/cera em forma de cilindros.  
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4.3 Fundição 

        Os padrões eram incluídos em dois revestimentos para titânio, Rematitan Plus ou 

Rematitan Ultra (Quadro 1). No mesmo anel de inclusão eram posicionados dois padrões de 

resina/cera, um em forma de coping, para os ensaios de fusibilidade e desajuste marginal, e 

outro em forma de cilindro que, depois de fundido, recebia o disco cerâmico para o ensaio de 

cisalhamento com cinzel (Fig. 9).  

 

Quadro 1 – Composição dos revestimentos. 

Revestimentos Composição Aglutinante Fabricante 
 

Rematitan Plus MgO: 5-10% NH4H2PO4 Dentaurum, Ispringen, Alemanha 
  NH4H2PO4: 5-10%    

  SiO2: 55-75%    
  Al2O3: 10-25%    
     

Rematitan Ultra Al2O3: 10-20% MgO Dentaurum, Ispringen, Alemanha 
  ZrO2: 3-8%    

  MgO: 60-80%    
  Aditivo: < 2%     

 

 

 

Figura 9 – Padrões de resina/cera unidos aos canais de alimentação. 
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        Este conjunto era envolvido por anel de silicone para inclusão no revestimento 

Rematitan Plus e por anel metálico para inclusão no revestimento Rematitan Ultra, conforme 

orientações do fabricante. Um agente redutor de tensão superficial Lubrofilm (Dentaurum, 

Ispringen, Alemanha) era aplicado sobre os padrões de resina/cera, que eram imediatamente 

incluídos para minimizar distorções. Os revestimentos eram manipulados a vácuo, na 

velocidade de 425 rpm, durante sessenta segundos, em inclusor modelo A300 (Polidental, São 

Paulo, Brasil), nas proporções recomendadas pelo fabricante (40 ml/250 g para Rematitan 

Plus e 35 ml/250g para Rematitan Ultra). Para os anéis de Rematitan Plus aguardou-se o 

tempo de presa de quarenta minutos, enquanto para os de Rematitan Ultra 120 minutos. 

Seguindo as recomendações do fabricante, os anéis de Rematitan Ultra foram armazenados 

em umidificadores até o início dos procedimentos de aquecimento, já que este revestimento é 

sensível ao dessecamento. 

        Na seqüência, os anéis eram levados ao forno Edgcon 5P (EDG, São Carlos, Brasil) e 

submetidos a ciclos térmicos para a expansão dos revestimentos. O ciclo de aquecimento dos 

anéis, específico para cada revestimento, seguiu as recomendações do fabricante, com 

variação da temperatura final do molde: 400ºC, 550ºC ou 700ºC. Para o revestimento 

Rematitan Plus, o forno era programado com o seguinte ciclo: aquecimento à velocidade de 

5ºC/min da temperatura ambiente até 150ºC, permanecendo nesta temperatura por noventa 

minutos; aquecimento de 5ºC/min até 250ºC, permanecendo nesta temperatura por noventa 

minutos; aquecimento de 5ºC/min até 1000ºC, permanecendo nesta temperatura por sessenta 

minutos; resfriamento à velocidade de 5ºC/min até 400ºC, 550ºC ou 700ºC, permanecendo 

nestas temperaturas por não mais do que 120 minutos. Este ciclo consumia em torno de dez a 

onze horas. Para o revestimento Rematitan Ultra o forno era programado com o seguinte 

ciclo: aquecimento à velocidade de 5ºC/min da temperatura ambiente até 250ºC, 

permanecendo nesta temperatura por noventa minutos; aquecimento de 5ºC/min até 900ºC, 
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permanecendo nesta temperatura por vinte minutos; resfriamento à velocidade de 5ºC/min até 

400ºC, 550ºC ou 700ºC, permanecendo nestas temperaturas por não mais do que trinta 

minutos. Este ciclo consumia em torno de seis a sete horas. 

        Depois de removidos do forno, os anéis eram posicionados na máquina Rematitan 

(Dentaurum, Ispringen, Alemanha) (Fig. 10) e as fundições realizadas por arco voltáico, sob 

vácuo e atmosfera de argônio, com injeção de metal sob vácuo-pressão. Para cada anel era 

utilizada uma pastilha de 22 g de titânio CP Tritan, Titânio mínimo 99,5%, Grau I, DIN 

17850/ISO 5832-2/ASTM F 67 (Dentaurum, Ispringen, Alemanha). 

 

                                            

Figura 10 – Máquina de fundição Rematitan (Dentaurum, Ispringen, Alemanha). 

         

        Após resfriamento dos anéis, as fundições eram desincluídas e jateadas com óxido de 

alumínio de granulação de 100 µm, sob pressão de 3 bar, por cinco segundos, no Microjet III 

(EDG, São Carlos, Brasil) para remoção dos excessos de revestimento (Fig. 11). Depois de 

recortados e separados dos canais de alimentação, os copings eram submetidos à avaliação, 

enquanto os cilindros eram preparados para receber os discos cerâmicos.  
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Figura 11 – Fundição após desinclusão e remoção dos excessos de revestimento. 

 

4.4 Ensaio de Fusibilidade 

        Os corpos-de-prova em forma de coping foram submetidos à avaliação, aplicando 

metodologia proposta por Brokhurst; McLaverty; Kasloff17 (1983) e utilizada por outros 

autores (BESSING8, 1986; BESSING; BERGMAN9, 1992; BEZZON11, 1990; CHAN19 et al., 

1998; LEAL et al.44, 2006), que consiste na verificação da margem da fundição por um 

método indireto, a partir da sua impressão em material de moldagem. Deste modo, os corpos-

de-prova eram fixados na haste vertical de um delineador, por meio de ponta calibradora de 

retenção e cera rosa número sete (Clássico, São Paulo, Brasil); suas margens eram 

mergulhadas em um anel de policloreto de vinila (PVC) (Tigre, Joinville, Brasil) preenchido 

com silicona de condensação de consistência leve Xantopren VL Plus (Heraeus Kulzer GmbH 

& Co., Hanau, Alemanha), conforme indicam as Figuras 12 e 13. Após a presa deste material, 

os copings eram removidos e a silicona recortada em oito segmentos com uma lâmina 

adaptada para esta finalidade, por intermédio de guias de corte presentes no anel de PVC 

(Figs. 14 e 15). As secções de silicona eram posicionadas sobre uma placa de vidro e a face 

superior de cada uma era marcada com uma caneta permanente CD Marker (Faber-Castell, 
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São Carlos, Brasil). Cada secção de silicona tinha duas faces, mas apenas a face marcada era 

fotografada. 

         

                           

  Figura 12 – Corpo-de-prova no delineador.       Figura 13 – Corpo-de-prova mergulhado na silicona. 

 

             

          Figura 14 – Recorte da silicona.                        Figura 15 – Secção de silicona com impressão 
                                                                                                        da margem do corpo-de-prova (seta).  
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        As secções de silicona obtidas eram, em seguida, posicionadas num microscópio de luz 

refletida (Carl Zeiss, Friberg, Alemanha) e fotografadas com aumento de quarenta vezes, 

utilizando o filme Tri-X Pan, ASA 400 (Kodak, Nova York, E.U.A.). As imagens eram 

obtidas dentro de um período máximo de trinta minutos, considerando a estabilidade 

dimensional do material de moldagem. Os negativos obtidos revelavam o arredondamento 

apresentado pela margem do corpo-de-prova, que pode ser convertido na distância (D) da 

margem do coping até o final do preparo na matriz metálica pela expressão D = 2,7 · R, 

(Apêndice A, pág. 109), onde R é o raio de arredondamento apresentado pelo metal, de 

acordo com a representação na Figura 16. 

 

(a)   

D

R

 

 D = 2,7 · R

         (b)

R
D

D = 2,7  R•

 

Figura 16 – Esquema do arredondamento apresentado pela margem do corpo-de-prova.  
(a) Valor de D calculado a partir do valor de R, aplicando a expressão D = 2,7 · R.  
(b) Margens distorcidas também permitem estimar o valor de D a partir da determinação do raio (R). 
 
 

        A medida dos raios foi realizada diretamente sobre os negativos em microscópio de 

dupla coordenada ZKM 02-250 (Carl Zeiss, Friberg, Alemanha), através do acessório E2-

8140 (Carl Zeiss, Friberg, Alemanha) (Fig. 17). O valor indicado ao lado do traçado do 

acessório representa o valor real, em milímetros, em relação ao negativo, que por sua vez 

possui aumento de quarenta vezes em relação à secção de silicona. Desta forma, para 

determinação do raio R, o valor lido era dividido por quarenta e transformado de milímetros 
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para micrometros. Numa etapa seguinte, foram calculados os valores da distância D, pela 

aplicação da fórmula mencionada. Desta forma, para cada corpo-de-prova foram avaliadas 

oito secções, obtendo-se a média das oito medidas da margem. 

 

(a)

0,1 mm

 (b) 

0,2 mm

0,4 mm
0,3 mm

0,1 mm

                                  

Figura 17 – Medida do arredondamento das margens. 
(a) Imagem de uma secção de silicone com impressão da margem. 
(b) Esquema do arredondamento e do acessório E2-8140 utilizado para quantificar os raios.   
 
 
 
4.5 Medida do desajuste marginal 

       Os copings eram usinados somente quando havia nódulos na sua face interna, limitando-

se apenas a sua remoção para não comprometer a fidelidade das leituras. Para isto, eram 

utilizadas fresas de tungstênio específicas para titânio. A seguir, os corpos-de-prova eram 

acoplados à matriz metálica, de modo que as marcas de referência presentes na matriz e na 

face interna do coping estivessem coincidentes (Fig. 18). Este conjunto matriz-coping era 

posicionado em um dispositivo que permitia a padronização da carga de assentamento 

(Instituto Nacional de Propriedade Industrial - PI 0.505.036-7) (Fig. 19). Entretanto, para 

definição desta carga, o conjunto matriz-coping-dispositivo foi levado previamente à máquina 

universal de ensaios modelo DL 2000 (EMIC, São José dos Pinhais, Brasil) e foi aplicada 

carga compressiva. Como resultado, obteve-se um gráfico da força pelo deslocamento, no 
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qual o deslocamento se interrompia na força de 3 Kgf, que é equivalente a 29,4 N. Portanto, 

esta carga era padronizada para todos os corpos-de-prova e correspondia ao giro de 60° no 

dispositivo. 

 

(a)  (b)  (c)  

Figura 18 – Posicionamento do coping na matriz para medida do desajuste marginal. 
(a) Matriz de aço com seta indicando a marca de referência. 
(b) Coping com seta indicando a marca de referência na sua superfície interna. 
(c) Coping posicionado na matriz. 
 
 
 

 

Figura 19 – Matriz-coping (seta) posicionados no dispositivo para medida do desajuste marginal. 
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       Depois de posicionado no dispositivo, o conjunto matriz-coping era levado ao 

microscópio óptico de mensuração linear (Nikon, Tóquio, Japão) para quantificação do 

desajuste marginal, que correspondia à distância vertical da margem do coping até o final do 

preparo na matriz. Para realização das medidas, foram adotados quatro pontos fixos, usando 

quatro linhas de orientação presentes na matriz, afastadas em 90° uma da outra. A primeira 

era a que coincidia com a marca de referência da matriz; girando no sentido horário havia as 

linhas dois, três e quatro, ortogonais entre si. Em cada ponto eram feitas três leituras e as 

respectivas médias eram obtidas. Assim, para cada corpo-de-prova foram avaliados quatro 

pontos, obtendo-se a média das quatro medidas de desajuste marginal. As medidas eram feitas 

em milímetros e depois transformadas em micrometros. 

 

4.6 Ensaio de resistência ao cisalhamento da união metalocerâmica 

        As superfícies dos cilindros eram usinadas com fresas de tungstênio próprias para titânio, 

trabalhando com a ponta em uma só direção. A seguir, eram jateados com óxido de alumínio 

de granulação de 150 µm, por 10 segundos, usando uma distância de 2 cm, pressão de 3 bar e 

um ângulo aproximado de 45°. Uma vez tratadas, as superfícies eram limpas com jato de 

vapor e os cilindros metálicos deixados sobre bancada para oxidação passiva por um período 

mínimo de dez minutos, mas sem ultrapassar um tempo máximo de quinze minutos. Após este 

intervalo os cilindros estavam prontos para receber os discos cerâmicos. A matriz utilizada na 

confecção destes discos foi a mesma empregada para obtenção dos padrões de resina, mas 

desta vez utilizando também o espaçador de 2 mm (C) (Fig. 7, pág. 63), que padronizava o 

espaço para cerâmica Triceram/Triline Ti (Esprident GmbH, Ispringen, Alemanha). Com o 

auxílio de um pincel, era aplicada uma camada do agente de união da cerâmica Triceram e o 

cilindro levado ao forno para queima. Depois disto, uma fina camada do opaco era 

acrescentada e sinterizada, seguida da segunda camada, tomando-se o cuidado para que o 
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material ficasse restrito à superfície onde era confeccionado o disco cerâmico. Após a 

segunda queima do opaco, o cilindro era posicionado na matriz (Fig. 20) para aplicação do 

corpo cerâmico que foi feita em duas camadas. Quando a cerâmica estava pronta para a 

sinterização, os dois espaçadores eram removidos e, por ação do êmbolo, o cilindro 

empurrado para fora da matriz. Depois da primeira queima da dentina, o cilindro era 

recolocado na matriz para aplicação da segunda camada e posterior sinterização. Os ciclos de 

sinterização foram realizados no forno para cerâmica Sinterpress Alumini (EDG, São Carlos, 

Brasil) (Fig. 21), aplicados segundo especificações do fabricante da cerâmica, conforme 

Quadro 2. Desta forma, os corpos-de-provas eram cilindros compostos por duas partes, uma 

metálica e outra formada pela cerâmica (Fig. 22). 

 

                                            
 
Figura 20 – Matriz com dois espaçadores e            Figura 21 – Forno para cerâmica Sinterpress. 
                     cilindro metálico em posição. 

 

 

Figura 22 – Cilindro metálico com disco cerâmico.    
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Quadro 2 – Ciclos de sinterização do adesivo, opaco e dentina da cerâmica Triceram/Triline. 

Queima Temp. 
Incial 

Tempo de 
secagem 

Aquecimento 
por minuto 

Temp. Final 
vácuo 

Tempo de 
espera 

Tempo de 
resfriamento 

Agente de 
união 600°C 2 min 65°C 795°C 

1 min com 
vácuo 0 min 

Opaco 600°C 2 min  65°C 795°C 
1 min com 

vácuo 0 min 

1a da Dentina 600°C 6 min  55°C 755°C 
1 min com 

vácuo 0 min 

2a da Dentina 600°C 4 min  55°C 755°C 
1 min com 

vácuo 0 min 

        
 

 

        Os ensaios de cisalhamento foram realizados em uma máquina universal de ensaios 

modelo DL 2000 (EMIC, São José dos Pinhais, Brasil), com célula de carga de 500 Kg e 

velocidade do travessão móvel de 0,5 mm/min. Para o correto posicionamento do corpo-de-

prova na máquina, era utilizado um dispositivo de aço inoxidável composto por 3 peças 

independentes: A, B e C (Fig. 23). A peça A corresponde à base do dispositivo para encaixar 

as peças B e C. A peça B é uma matriz com parafuso para acomodar e travar os cilindros 

metálicos, ficando aparente apenas o disco cerâmico (Fig. 24). A peça C é o cinzel que era 

posicionado sobre a porção A do dispositivo durante o ensaio. O conjunto era colocado em 

suporte próprio da máquina para o ensaio de cisalhamento (Fig. 25). Após a ruptura da união 

metalocerâmica (Fig. 26), os valores da carga de ruptura foram utilizados para o cálculo da 

tensão de cisalhamento, obtidos a partir da aplicação da fórmula T = F/S x 9,8, onde: T = 

tensão de ruptura em MPa; F = carga registrada pela máquina em kgf; S = área interna do anel 

de cerâmica em mm². Para o cálculo da área de união metalocerâmica, foi aplicada a fórmula 

S = D² · π/4, onde: S = área de superfície do disco cerâmico (mm²); D = diâmetro do disco 

cerâmico (mm). 
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 Figura 23 – Dispositivo para o ensaio de RUMC.                   Figura 24 – Parte B do dispositivo com 
                                                                                                                         cilindro em posição. 
 
 
 
 

(a)  (b)  

Figura 25 – Ensaio de RUMC. 
(a) Dispositivo com corpo-de-prova posicionado na máquina universal de ensaios. 

(b) Visão mais próxima do dispositivo com corpo-de-prova (seta) em posição para o teste. 

A 

B

C 
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Figura 26 – Corpo-de-prova após o teste de união metalocerâmica. 

 

        Os dados obtidos para cada uma das variáveis avaliadas (fusibilidade, desajuste marginal 

e RUMC) foram registrados e submetidos à Análise de Variância (ANOVA) e teste de Tukey 

(α=0,05). 
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                                                                                  5 RESULTADOS
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5.1 Ensaio de Fusibilidade 

        Os dados utilizados consistiram de valores numéricos equivalentes à média de oito 

medidas de deficiência marginal (µm) para cada espécime, que corresponde à distância da 

margem do corpo-de-prova até o final do preparo na matriz, verificada de forma indireta a 

partir da impressão em material de moldagem (Tab. 1). Foram provenientes do cruzamento de 

três temperaturas (400°C, 550°C e 700°C), dois revestimentos (Rematitan Plus e Rematitan 

Ultra), e dez repetições, resultando num produto fatorial 3 x 2 x 10 = 60. Para cada um dos 

sessenta corpos-de-prova foram feitas oito medidas, totalizando 480 pontos avaliados 

(Apêndices B e C, págs. 110 e 111). 

  

Tabela 1 – Ensaio de Fusibilidade: resultados de deficiência marginal (µm).  

Repetições Tipo de 
Revestimento Temperatura 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Média ± DP 

 
 400ºC 68 63 73 76 68 68 61 56 71 56 66 ± 7 
 

Plus 550ºC 68 76 66 61 73 53 86 76 68 58 69 ± 10 
 
 700ºC 89 104 111 114 111 101 149 101 124 89 109 ± 18 
             
 
 400ºC 66 63 71 48 89 84 76 73 73 71 71 ± 11 
 

Ultra 550ºC 61 61 73 76 68 71 73 71 51 63 67 ± 8 
 
 700ºC 41 53 66 58 56 56 53 48 63 56 55 ± 7 

DP, desvio padrão. 

      

        Depois de constatada a normalidade da distribuição da amostra, os dados foram 

submetidos ao teste ANOVA, que indicou diferença significante tanto para os fatores 

principais como para interação (Tab. 2). 
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Tabela 2 – Ensaio de Fusibilidade: resultados da Análise de Variância. 

Fonte de Variação 
Soma de Quadrados 

Médios 
Graus de 
Liberdade

Quadrados 
Médios 

Valor 
de F 

Valor de 
P 

Entre temperaturas 2615,0437 2 1307,5219 11,38 <0,001 
Entre revestimentos 4267,2769 1 4267,2769 37,14 <0,001 

Interação temperaturas 
e revestimentos 10635,4229 2 5317,7114 46,28 <0,001 

Resíduo 6204,6006 54 114,9000   
Variação Total 23722,3438 59       

 

         

        Para o fator de variação temperatura, a análise de variância acusou em nível de 0,1% de 

probabilidade para a hipótese de igualdade (P<0,001), indicando haver diferença relevante 

entre as temperaturas (Tab. 3). Para indicar estas diferenças o valor crítico de Tukey foi 

calculado (Apêndice D, pág. 112).  

 

Tabela 3 – Médias amostrais calculadas para o fator de variação temperatura. 

Fator de variação: temperatura Média (µm) ± Desvio Padrão 

400°C 69 ± 9a 

550°C 68 ± 9a 

700°C 82 ± 31b 
a-bGrupos com letras diferentes são estatisticamente diferentes (P<0,05). 
 
         

        Para o fator de variação revestimento, o teste estatístico indicou significância em nível de 

0,1% de probabilidade para a hipótese de igualdade (P<0,001) (Tab. 2), mostrando haver 

diferença relevante entre Rematitan Plus e Rematitan Ultra (Tab. 4). 
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Tabela 4 – Médias amostrais calculadas para o fator de variação revestimento. 

Fator de variação: revestimento Média (µm) ± Desvio Padrão 

Rematitan Plus 81 ± 23 

Rematitan Ultra 64 ± 11 
 

 

       No estudo das interações, o teste ANOVA (Tab. 2) demonstrou haver diferenças 

estatisticamente significantes para interação em nível de significância de 0,1% para a hipótese 

de igualdade (P<0,001). Os dados da Tabela 1 foram utilizados para traçar o Gráfico 1, que 

representa a interação entre temperaturas e revestimentos. 
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Gráfico 1 – Comportamento dos revestimentos em relação à temperatura final do molde. 

 

5.2 Ensaio de Desajuste Marginal 

        Os dados utilizados consistiram de valores numéricos equivalentes à média de quatro 

medidas de desajuste marginal (µm) para cada espécime, que corresponde à distância vertical 

da margem do corpo-de-prova até o final do preparo na matriz, compreendendo três leituras 
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para cada ponto (Tab. 5). Foram provenientes do cruzamento de três temperaturas (400°C, 

550°C e 700°C), dois revestimentos (Rematitan Plus e Rematitan Ultra), e dez repetições, 

resultando num produto fatorial 3 x 2 x 10 = 60. Para cada um dos sessenta corpos-de-prova 

foram avaliados quatro pontos, com três leituras para cada ponto, totalizando 720 medidas. 

 
 
Tabela 5 – Resultados de desajuste marginal (µm) para cada corpo-de-prova. 
 

Repetições Tipo de 
Revestimento Temperatura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Média ± DP

 
 400ºC 378 251 437 430 503 201 585 208 520 174 369 ± 150 
 

Plus 550ºC 428 344 577 423 268 521 353 389 661 394 436 ± 118 
 
 700ºC 625 835 644 684 1005 513 569 164 373 489 590 ± 233 
             
 
 400ºC 5 20 81 63 19 203 19 144 83 66 70 ± 63 
 

Ultra 550ºC 125 42 220 54 28 56 41 50 1 27 64 ± 63 
 
 700ºC 38 104 43 172 22 49 16 88 139 65 74 ± 52 

DP, desvio padrão. 

 

        Depois de constatada a normalidade da distribuição da amostra, os dados foram 

submetidos ao teste ANOVA, que indicou diferença significante tanto para os fatores 

principais como para interação (Tab. 6). 

 

Tabela 6 – Ensaio de Desajuste Marginal: resultados da Análise de Variância. 

Fonte de Variação 
Soma de Quadrados 

Médios 
Graus de 
Liberdade

Quadrados 
Médios 

Valor 
de F 

Valor de 
P 

Entre temperaturas 134946,0938 2 67473,05 3,99 0,024 
Entre revestimentos 2345512,7500 1 2345512,75 138,69 <0,001 

Interação temperaturas 
e revestimentos 123251,2578 2 61625,63 3,64 0,032 

Resíduo 913271,3750 54 16912,43   
Variação Total 3516981,5000 59       
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       Para o fator de variação temperatura a análise de variância acusou em nível de 5% de 

probabilidade para a hipótese de igualdade (P=0,024), indicando haver diferença relevante 

entre as temperaturas (Tab. 7). Para indicar estas diferenças o valor crítico de Tukey foi 

calculado (Apêndice E, pág. 112).  

 

Tabela 7 – Médias amostrais calculadas para o fator de variação temperatura. 

Fator de variação: temperatura Média (µm) ± Desvio Padrão 

400°C 220 ± 190a 

550°C  250 ± 212ab 

700°C 332 ± 312b 
a-bGrupos com letras diferentes são estatisticamente diferentes (P<0,05). 
 
       

        Para o fator de variação revestimento o teste estatístico indicou 0,1% de probabilidade 

para a hipótese de igualdade (P<0,001) (Tab. 6), mostrando haver diferença relevante entre 

Rematitan Plus e Rematitan Ultra (Tab. 8). 

 

Tabela 8 – Médias amostrais calculadas para o fator de variação revestimento. 

Fator de variação: revestimento Média (µm) ± Desvio Padrão        

Rematitan Plus 465 ± 69 

Rematitan Ultra 69 ± 58 
 

 

       No estudo das interações, o teste ANOVA (Tab. 6) demonstrou haver diferenças 

estatisticamente significantes para interação em nível de significância de 5% para a hipótese 

de igualdade (P=0,032). Os dados da Tabela 5 foram utilizados para traçar o Gráfico 2, que 

representa a interação entre temperaturas e revestimentos. 
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Gráfico 2 – Comportamento dos revestimentos em relação à temperatura final do molde. 

 

5.3 Ensaio de RUMC 

        Os dados utilizados consistiram de valores numéricos equivalentes à tensão de ruptura ao 

cisalhamento da união metalocerâmica (MPa) para cada espécime (Tab. 9). Foram 

provenientes do cruzamento de três temperaturas (400°C, 550°C e 700°C), dois revestimentos 

(Rematitan Plus e Rematitan Ultra), e dez repetições, resultando num produto fatorial 3 x 2 x 

10 = 60. Para cada um dos sessenta corpos-de-prova o valor de carga de ruptura (F) em Kgf 

foi registrado e a tensão ao cisalhamento (T) em MPa calculada a partir da aplicação da 

fórmula T = F/S x 9,8, considerando uma área (S) de 19,63 mm2 do disco cerâmico, que por 

sua vez foi obtida usando a equação S = D² · π/4, onde D é igual a 5 mm e corresponde ao 

diâmetro do disco cerâmico (Apêndice F, pág. 113).  
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Tabela 9 – Ensaio de RUMC: resultados de tensão ao cisalhamento (MPa). 

Temperatura Tipo de 
Revestimento n 400ºC 550ºC 700ºC 

Parâmetros da 
amostra 

  1 62,91 52,90 65,17   
  2 62,91 49,76 76,29   
  3 60,48 62,22 129,88   
  4 82,84 47,30 129,50   

Plus 5 109,09 61,07 81,85   
  6 135,85 100,33 71,45   

  7 119,27 111,04 63,59   
 8 82,73 96,33 84,68   

  9 62,90 131,03 109,94   
  10 72,38 56,67 132,11   
  85,14 ± 27,03 76,87 ± 29,97 94,45 ± 28,02 Média ± DP 
       
 1 40,34 42,41 55,78   
 2 53,14 69,82 55,94   
 3 63,16 68,15 57,59   
 4 51,86 67,52 82,16   

Ultra 5 89,10 59,07 53,17   
 6 89,19 109,06 74,19   
 7 84,93 61,26 75,10   
 8 109,83 103,59 56,67   
 9 78,39 60,19 63,80   
 10 120,34 127,26 63,45   
  78,03 ± 25,91 76,83 ± 26,93 63,79 ± 10,01 Média ± DP 
 

         

        Como a distribuição da amostra não foi normal, os dados originais foram transformados 

em logaritmos (distribuição normal) e, em seguida, o teste ANOVA foi aplicado (Tab. 10). 

 

Tabela 10 – Ensaio de RUMC: resultados da Análise de Variância (valores transformados). 

Fonte de Variação 
Soma de Quadrados 

Médios 
Graus de 
Liberdade

Quadrados 
Médios 

Valor 
de F 

Valor de 
P 

Entre temperaturas 0,0093 2 0,0047 0,26 0,224 
Entre revestimentos 0,0638 1 0,0638 3,55 0,062 

Interação temperaturas 
e revestimentos 0,0705 2 0,0353 1,96 0,149 

Resíduo 0,9721 54 0,0180   
Variação Total 1,1158 59       
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       O teste ANOVA indicou ausência de diferença estatisticamente significante, tanto para os 

fatores de variação, temperatura (P=0,224) e revestimento (P=0,062), como para interação 

entre eles (P=0,149).      

        A inspeção visual dos corpos-de-prova testados mostrou diferenças na superfície dos 

cilindros metálicos (Fig. 27). 

 

 

Figura 27 – Fotografias dos cilindros após o teste de RUMC, mostrando exemplos das condições de 
cada grupo.  
(a) – Rematitan Plus a 400°C. 
(b) – Rematitan Ultra a 400°C. 
(c) – Rematitan Plus a 550°C. 
(d) – Rematitan Ultra a 550°C. 
(e) – Rematitan Plus a 700°C.  
(f) – Rematitan Ultra a 700°C.   
 
 
 

(a) (b) 

(c) (d) 

(f) (e) 



 86

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        6 DISCUSSÃO
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        O uso clínico do titânio vem se tornando realidade em virtude de suas propriedades 

satisfatórias e este metal pode ser um substituto vantajoso às ligas de metais básicos e às 

tradicionais ligas áuricas. A fusibilidade representa uma propriedade fundamental das ligas 

metálicas para prótese dentária. De modo geral, os testes que a determinam fundamentam-se 

na capacidade destes materiais copiarem finos detalhes de padrões de fundição de material 

calcinável (BESSING8, 1984; BROCKHURST; McLAVERTY; KASLOFF17, 1983). 

Diversos tipos de testes de fusibilidade estão descritos na literatura (BESSING8, 1984; 

BROCKHURST; McLAVERTY; KASLOFF17, 1983; NAYLOR et al.54, 1990; OLIVEIRA et 

al.55, 2006; VIDOVIC et al.74, 1995). Neste trabalho, o método de fusibilidade empregado foi 

proposto por Brockhurst; Mclaverty; Kasloff17 (1983) e consiste na avaliação do 

arredondamento da margem de fundições em forma de coping a partir da medida indireta da 

deficiência marginal. 

        Os resultados deste estudo mostraram deficiência marginal significantemente menor 

quando foi utilizado o revestimento Rematitan Ultra (Tabs. 2 e 4, págs. 79 e 80), indicando 

melhor fusibilidade para o titânio CP quando este material foi empregado. Este achado está de 

acordo com os resultados de Leal et al.44 (2006) e está relacionado à composição deste 

revestimento, a base de MgO/Al2O3/ZrO2, que são óxidos termicamente mais estáveis, 

reduzindo a camada de contaminação do metal fundido (ELIOPOULOS; ZINELIS; 

PAPADOPOULOS23, 2005; GUILIN et al.28, 2007; MIAKAWA et al.50, 1993; MORI et al.52, 

1994; TAKAHASHI; ZHANG; OKAZAKI72, 1993; YAN; TAKAHASHI79, 1998). Apesar da 

adição de óxidos mais estáveis como MgO e Al2O3 ao revestimento Rematitan Plus, este 

contém na sua formulação SiO2, que é facilmente reduzido pelo titânio (GUILIN et al.28, 

2007; WANG; WELSCH; CASTRO-CEDENO76, 1998). Deste modo, a espessura da camada 

superficial, resultante da reação do metal com os componentes do molde (α-case), foi 

provavelmente maior nas fundições obtidas com o revestimento Rematitan Plus, interferindo 
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no escoamento do metal durante a fundição, dificultando assim o adequado preenchimento do 

molde.  

        Neste experimento, a deficiência marginal foi significantemente maior, indicando pior 

fusibilidade, quando o titânio CP foi injetado no molde com temperatura de 700°C, mas sem 

diferença significante entre 400°C e 550°C (Tabs. 2 e 3, pág. 79). Estes achados estão 

relacionados ao aumento da reatividade do titânio em temperaturas maiores do que 600°C 

(TAIRA; MOSER; GREENER69, 1989). Desta forma, as temperaturas mais baixas testadas 

(400°C e 550°C) reduziram a reação do titânio CP com o material de revestimento, facilitando 

seu escoamento durante a fundição e permitindo maior preenchimento do molde. 

        A partir da análise do Gráfico 1 (pág. 80), foi possível avaliar o comportamento dos 

revestimentos em relação ao aumento da temperatura final do molde, verificando-se que este 

efeito proporcionou resultados divergentes para os materiais testados e foi mais acentuado 

quando se passou de 550°C para 700°C. Para o revestimento Rematitan Plus o aumento da 

temperatura determinou aumento na deficiência marginal, resultando em pior fusibilidade, 

enquanto para o Rematitan Ultra houve redução da deficiência marginal, indicando melhor 

fusibilidade. Em um revestimento que reage menos com o titânio como o Rematitan Ultra, 

porque é composto por óxidos termicamente mais estáveis (ELIOPOULOS; ZINELIS; 

PAPADOPOULOS23, 2005; GUILIN et al.28, 2007; MIAKAWA et al.50, 1993; MORI et al.52, 

1994; TAKAHASHI; ZHANG; OKAZAKI72, 1993; YAN; TAKAHASHI79, 1998), o 

aumento da temperatura do molde no momento da injeção do metal promoveu melhor 

escoamento do titânio por causa da menor diferença entre as temperaturas de fundição e a do 

molde, produzindo fundições mais precisas (HERØ; SYVERUD; WAARLI31, 1993). Estes 

achados estão de acordo com Vidovic et al.74 (1995) que, empregando padrões em forma de 

lâminas com perfurações circulares, também encontraram melhor fusibilidade para o titânio 

CP para a maior temperatura testada (620°C) em relação às temperaturas mais baixas (350°C 
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e 70°C) quando foi utilizado um revestimento a base de MgO/Al2O3, sem SiO2 na sua 

formulação (Titavest CB). Por outro lado, para o Rematitan Plus, o aumento da temperatura 

do molde provocou maior reação do titânio com o material de revestimento, pois este contém 

na sua formulação SiO2 que é facilmente reduzido pelo titânio na faixa de 500°C a 1800°C 

(WANG; WELSCH; CASTRO-CEDENO76, 1998), diminuindo assim a capacidade de cópia 

do metal. Oliveira et al.55 (2006) por sua vez, observaram resultados diferentes, obtendo 

melhor fusibilidade do titânio CP para moldes de Rematitan Plus com temperatura final de 

530°C em relação às temperaturas de 430°C e 480°C. Contudo, o teste de fusibilidade 

empregado no experimento destes autores utilizava padrões em forma de malha, diferindo 

daqueles em forma de coping usados no presente estudo. 

       A adaptação de uma fundição odontológica está relacionada a vários fatores capazes de 

compensar a contração da liga metálica. Dentre estes, as expansões de presa e térmica dos 

revestimentos são geralmente os mais importantes. Entretanto, o papel da expansão de presa é 

questionável nos casos de coroas totais porque esta é resistida pelo padrão de cera circundante 

e a precisão da fundição geralmente é avaliada por seu preenchimento interno no troquel 

metálico (LOW; MORI47, 1999). Ferreira et al.25 (2007), usando como referência o 

coeficiente de expansão térmica do titânio (9,4 x 10-6/°C), calcularam sua contração térmica 

do ponto de fusão (1668°C) à temperatura ambiente (22°C), estimando que sua contração de 

fundição seria em torno de 1,55%. Hung et al.35 (2004) sugeriram uma contração de fundição 

para o titânio de 1,62%, enquanto Low e Mori47 (1999) calcularam um valor de expansão 

térmica do revestimento de 0,97% para compensar a contração do metal. Os revestimentos 

indicados para titânio, a base de MgO/Al2O3, não apresentam valores de expansão térmica 

suficientes para compensar a contração do metal no momento da fundição, uma vez que a 

temperatura do molde geralmente é mais baixa para evitar as reações do metal com o material 

do revestimento (MORI et al.52, 1994; TAKAHASHI; ZHANG; OKAZAKI72, 1993; ZHANG 
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et. al.82, 2006). Todavia, a adição de pequena quantidade de óxido de zircônio a este tipo de 

revestimento é capaz de proporcionar valores de expansão térmica adequados, produzindo 

fundições de alta qualidade (HUNG et al.35, 2004; KITAHARA; KUBO; TAKAHASHI40, 

2004).  

       Os resultados de desajuste marginal obtidos neste trabalho podem estar relacionados à 

expansão térmica dos revestimentos utilizados, pois, de acordo com as investigações de Low e 

Mori47 (1999), há forte correlação ente os valores de expansão térmica dos revestimentos e a 

precisão dimensional de coroas fundidas em titânio. Desajustes marginais significantemente 

menores foram observados para os copings de titânio CP quando o revestimento Rematitan 

Ultra foi utilizado (Tabs. 6 e 8, págs 81 e 82). Embora este revestimento seja a base de 

MgO/Al2O3, ele apresenta também na sua composição 3-8% de ZrO2, aumentando assim seus 

valores de expansão térmica, que passam a ser suficientes para compensar a contração do 

metal (HUNG et al.35, 2004; KITAHARA; KUBO; TAKAHASHI40, 2004). No entanto, o 

Rematitan Plus não apresenta expansão suficiente (0,86%) para compensar a contração de 

fundição do titânio estimada em 1,55% (FERREIRA et al.25, 2007). Meloncini49 (2000), 

avaliando o desajuste marginal de coroas em titânio CP, encontrou resultados semelhantes 

entre os revestimentos Rematitan Plus e Rematitan Ultra, após tratamento superficial usando 

jateamento com esferas de vidro de 50 µm, seguido de dois jateamentos com óxido de 

alumínio de granulação de 120 µm por quinze segundos. Contudo, no presente trabalho, as 

fundições foram jateadas apenas para remoção dos excessos de revestimentos, empregando 

óxido de alumínio com granulação de 100 µm, por 5 segundos. Além disto, foram ainda 

removidas eventuais bolhas presentes na superfície interna de alguns copings, provenientes da 

manipulação do material de revestimento.  

        Em relação ao efeito do aumento da temperatura final do molde no desajuste marginal, 

verificou-se diferença significante entre 400°C e 700°C, com maior desajuste marginal 
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quando o titânio CP foi injetado no molde com temperatura de 700°C (Tabs. 6 e 7, págs. 81 e 

82). Estes achados são diferentes daqueles encontrados por Fragoso et al.26 (2005), que 

obtiveram menores desajustes marginais para coroas em titânio CP quando o metal foi 

injetado em moldes de Rematitan Plus a 550°C em relação às temperaturas de 430°C e 670°C, 

similares entre si. Entretanto, a metodologia empregada por estes autores consistiu na 

obtenção de padrões de cera a partir de modelos-mestre em gesso tipo V, que foram obtidos 

após moldagem de dentes bovinos preparados, diferindo assim do método utilizado no 

presente trabalho, cuja obtenção dos padrões de cera foi feita diretamente na matriz metálica. 

        A partir da análise do Gráfico 2 (pág. 83), foi possível avaliar o comportamento dos 

revestimentos em relação ao aumento da temperatura final do molde, verificando-se que este 

efeito foi observado apenas para o Rematitan Plus, determinando maior desajuste marginal 

dos copings fundidos em titânio CP, principalmente quando se passou de 550°C para 700°C. 

Embora Ferreira et al.25 (2007) tenham identificado que o revestimento Rematitan Plus atinge 

valores máximos de expansão térmica na temperatura de 800°C, em temperaturas maiores do 

que 600°C o titânio torna-se bastante reativo (TAIRA; MOSER; GREENER69, 1989). 

Portanto, no atual estudo, a maior reação do titânio com o material de revestimento, a base de 

MgO/Al2O3/SiO2 (GUILIN et al.28, 2007; WANG; WELSCH; CASTRO-CEDENO76, 1998), 

pode ter interferido no escoamento do metal através do molde, conduzindo aos piores 

resultados de desajuste marginal para temperatura de 700°C. 

        Os resultados de desajuste marginal observados neste experimento indicaram valores 

elevados, principalmente para Rematitan Plus (164-1005 µm) (Tab. 5, pág. 81). Porém, ao 

considerar os dados deste revestimento na temperatura de 400°C (174-585 µm) (Tab. 5, pág. 

81), a qual corresponde à recomendação do fabricante, os resultados estão de acordo com 

Mori et al.52 (1994), que encontraram para coroas fundidas em titânio CP desajustes marginais 

maiores do que 1300 µm quando empregaram revestimentos convencionais (a base de 
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SiO2/P2O5) e maiores do que 500 µm com revestimentos específicos para titânio (a base de  

MgO/Al2O3). Além disto, foram também observados valores altos de desvio padrão em todos 

os grupos (Tab. 5, pág. 81). Estes achados podem estar relacionados ao método utilizado, que 

consistiu na obtenção de padrões a partir de uma matriz metálica que simulava o preparo para 

um coroa total metálica. Entretanto, fatores como expansão do gesso utilizado na obtenção de 

troquéis e emprego de espaçadores não foram avaliados, mecanismos que também auxiliam a 

compensar os efeitos da contração do metal durante a fundição e podem permitir uma 

adaptação mais adequada da coroa ao preparo. Além disto, neste experimento não foram feitas 

medidas dos desajustes nas margens dos padrões de cera. Em estudo prévio, observou-se que 

não se parte de uma margem de valor zero e o arredondamento das margens de coroas 

fundidas corresponde ao somatório dos valores de deficiência da cera e contração do metal 

(LEAL et al.44, 2006). Alguns autores consideraram o desajuste marginal de coroas fundidas 

como resultado da diferença entre os desajustes da fundição e do padrão de cera (HUNG et 

al.35, 2004; LOW; MORI47, 1999; MELONCINI49, 2000; YAN; TAKAHASHI80, 2006). 

Assim como em outros trabalhos (CHAI; STEIN18, 1995; FRAGOSO et al.26, 2005), embora 

os desajustes dos padrões de cera não tenham sido mensurados, cuidados foram adotados para 

verificar a fidelidade das margens dos padrões antes da sua inclusão. No presente estudo, a 

precisão das margens em cera foi verificada em lupa SMZ-2 (Nikon, Tóquio, Japão), com 

aumento de dez vezes.  

        Há controvérsias na literatura em relação às deficiências marginais consideradas 

aceitáveis clinicamente, que são conseqüência da substituição das ligas nobres por ligas de 

metais básicos. Baseados em cálculos teóricos, Brockhurst; Mclaverty; Kasloff17 (1983) 

propuseram um valor de 50 µm, que compreende 25 µm para linha de cimentação e 25 µm 

para deficiência da margem da fundição. Christensen20 (1966) observou que deficiências da 

margem gengival de restaurações parciais em ouro, que variaram de 34 µm a 119 µm e cuja 
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média foi de 74 µm, foram consideradas aceitáveis por dez Cirurgiões-Dentistas experientes. 

McLean e von Fraunhofer48 (1971) julgaram que restaurações fundidas teriam sucesso se 

depois de cimentadas apresentassem margens menores do que 120 µm. Em trabalho 

relativamente recente, Leong et al.45 (1994) consideraram este critério de 120 µm como limite 

máximo de deficiência marginal clinicamente aceitável. Assim, considerando este limite de 

120 µm (LEONG et al.45, 1994; McLEAN; von FRAUNHOFER48, 1971), uma linha de 

cimentação de 25 µm (BROCKHURST; McLAVERTY; KASLOFF17, 1983), 95 µm seria o 

limite de deficiência marginal aceitável para liga metálica (LEAL et al.44, 2006). Baseado 

nisto, os resultados obtidos para o ensaio de fusibilidade (Tab. 1, pág. 78) indicam a 

adequação do titânio CP em fundir margens clinicamente aceitáveis, exceto para o 

revestimento Rematitan Plus na temperatura de 700°C. No entanto, os resultados obtidos para 

o ensaio de desajuste marginal (Tab. 5, pág. 81), mesmo considerando os dados do 

revestimento Rematitan Ultra, que conduziram a médias de desajustes aceitáveis, estes valores 

variaram de 1-220 µm, indicando assim que melhoramentos nas técnicas de fundição e 

manipulação seriam necessários para o titânio CP. 

        A natureza da união entre cerâmica e metal determina a capacidade da primeira de 

resistir à fratura durante o uso clínico das restaurações metalocerâmicas. Os requisitos para 

que se estabeleça esta adesão são: forte união química, embricamento mecânico e controle das 

tensões residuais (ANUSAVICE4, 2005; CRAIG; POWERS21, 2004). A ligação química 

representa o principal fator de união nos sistemas metalocerâmicos (KNAP; RYGE41, 1966) e 

está diretamente relacionada à formação de uma camada de óxidos aderentes sobre a 

superfície do metal (ANUSAVICE4, 2005; BOWERS et al.15, 1985; CRAIG; BOWERS21, 

2004). A composição e espessura desta camada podem ser determinantes para o sucesso da 

união metalocerâmica e dependem da técnica e dos materiais utilizados no sistema (BOWERS 

et al.15, 1985). Já as forças de van der Waals, que são ligações secundárias, pouco contribuem 
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para a resistência de união, mas são significativas no início do mecanismo de união química e 

não dependem de uma camada metálica oxidada (SHELL; NIELSEN63, 1962). O 

embricamento mecânico resulta da rugosidade superficial e contribui para o aumento da área 

da liga disponível para as reações, além de promover maior molhamento da cerâmica ao metal 

(CRAIG; POWERS21, 2004; LAVINE; CUSTER43, 1966). Para o controle das tensões 

residuais, por sua vez, torna-se necessária a compatibilidade térmica entre metal e cerâmica, 

com o coeficiente de expansão térmica do metal ligeiramente superior ao da cerâmica (em 

torno de 0,5 x 10-6/°C), colocando esta sob discreta compressão residual durante o 

resfriamento, condição em que a cerâmica se mostra mais resistente às forças de tração 

aplicadas (CRAIG; POWERS21, 2004).  

        O titânio apresenta baixo coeficiente de expansão térmica, em torno de 9,4 x 10-6/°C 

(ANUSAVICE4, 2005; TOGAYA et al.73, 1983), enquanto as cerâmicas convencionais 14 x 

10-6/°C (YLMAZ; DINÇER81, 1999). Por conseguinte, as cerâmicas para titânio devem 

apresentar um coeficiente de expansão térmica compatível com este metal (TOGAYA et al.73, 

1983), com uma diferença em torno de 1 x 10-6/°C (AKAGI et al.2, 1992). A cerâmica 

Triceram, empregada neste estudo, atende a este requisito, pois apresenta coeficiente de 

expansão térmica entre 8,4 x 10-6/°C e 8,9 x 10-6/°C aproximadamente, de acordo com as 

informações do fabricante. Além disto, a cerâmica Triceram possui temperatura de queima 

inferior a 800ºC (Quadro 2, pág. 74), adequada para prevenir a formação de camadas espessas 

de óxidos de titânio, que interfere na união com a cerâmica (ADACHI et al.1, 1990; 

DERAND; HERØ22, 1992; KÖNÖNEN; KIVILAHTI42, 2000; TAIRA et al.68, 1998; 

TOGAYA et al.73, 1983).  

        Diversos testes para avaliação da RUMC estão descritos na literatura (HAMMAD; 

TALIC29, 1996). Dentre estes, os mais empregados são os de flexão dos três ou quatro pontos 

(DÉRAND; HERO22, 1992; PRÖBSTER et al.60, 1996; WHITE; CAPUTO, GOO77, 1996; 
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YILMAZ; DINÇER81, 1998) e os de cisalhamento (BONDIOLI; BOTTINO14, 2004; TAIRA 

et al.68, 1998). Segundo a ISO 9693:1999/Amd.1:200538, a RUMC das restaurações 

odontológicas deve ser superior a 25 MPa para o teste de flexão dos três pontos. Neste 

trabalho, o teste empregado foi o de resistência ao cisalhamento da união titânio-cerâmica. 

        De acordo com os resultados obtidos neste estudo, não houve diferença significante para 

RUMC quando o titânio CP foi injetado em moldes de Rematitan Plus ou Rematitan Ultra 

com temperaturas de 400°C, 550°C ou 700°C (Tab. 10, pág. 84). Estes achados estão de 

acordo com àqueles de Bondioli e Bottino14 (2004), que embora tenham observado redução da 

resistência de união entre titânio e a cerâmica Triceram com o aumento da temperatura do 

molde de Rematitan Plus, não verificaram diferença significante entre as temperaturas de 

430°C e 700°C, encontrando piores resultados para a temperatura final de 900°C, que por sua 

vez não foi avaliada no presente estudo. Estes mesmos autores verificaram, a partir da análise 

de espectrometria dipersiva de energia (EDE), que o nível de oxigênio permaneceu estável na 

superfície do titânio CP com o aumento da temperatura do molde, permitindo concluir que o 

comportamento reativo do metal não foi alterado. Além disto, outro fator que pode explicar a 

semelhança entre os grupos é a possível remoção da camada de α-case durante a usinagem da 

superfície do cilindro (BONDIOLI; BOTTINO14, 2004) e jateamento com óxido de alumínio 

antes da aplicação da cerâmica (DERAND; HERO22, 1992; HUSSAIN; WAZZAN36, 2005; 

TAIRA et al.68, 1998). Por conseguinte, ainda que o uso de um revestimento que reage mais 

com o titânio como o Rematitan Plus tenha determinado o aumento na espessura da camada 

de α-case na superfície das fundições, esta deve ter sido removida antes da aplicação da 

cerâmica, pela usinagem da superfície ou pelo jateamento com óxido de alumínio, ou ainda 

pela ação de ambos, conduzindo a resultados similares ao do Rematitan Ultra. 

        A inspeção visual dos espécimes testados (Fig. 27, pág 85), mostrou maior número de 

falhas coesivas com o aumento da temperatura final do molde, tanto para Rematitan Plus 
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como para Rematitan Ultra. Bondioli e Bottino14 (2004) também verificaram este 

comportamento quando empregaram o revestimento Rematitan Plus e, a partir da análise de 

EDE feita na cerâmica, observaram aumento de silício e oxigênio, além de discreta 

quantidade de alumínio, cálcio e sódio nas temperaturas do molde de 700°C e 900°C. Este 

achado foi considerado consistente com a observação de cerâmica na superfície do metal após 

o teste para estes grupos, sugerindo falha entre o opaco e a dentina da cerâmica.  Entretanto, 

esta análise não foi feita no presente trabalho. 

        Poucos autores investigaram o efeito do aumento da temperatura do molde ou do tipo de 

revestimento na RUMC do titânio CP. Uma das dificuldades encontradas para o sistema 

titânio-cerâmica é a elevada reatividade química deste metal em altas temperaturas, tornando 

a superfície do titânio fundido susceptível à contaminação com o material do revestimento. 

Apesar da camada de α-case interferir negativamente com a união titânio-cerâmica 

(KÖNÖNEN; KIVILAHTI42, 2001), de acordo com os resultados do presente estudo, não 

houve redução da RUMC para o revestimento mais reativo, assim como para o aumento da 

temperatura final do molde. Não foi objetivo deste trabalho quantificar a espessura desta 

camada, mas é provável que camadas de α-case mais extensas estivessem presentes nestas 

condições (ELIOPOULOS; ZINELIS; PAPADOPOULOS23, 2005; GUILIN et al.28, 2007, 

HUNG et al.35, 2004). No entanto, parece que este obstáculo pode ser superado, desde que 

procedimentos para sua remoção sejam executados antes da aplicação da cerâmica 

(BONDIOLI; BOTTINO14, 2004; DERAND; HERO22, 1992; HUSSAIN; WAZZAN36, 2005; 

TAIRA et al.68, 1998). Por outro lado, outro problema é a formação de produtos químicos 

resultantes da reatividade do metal, especialmente óxidos e silícios, gerados durante a queima 

da cerâmica, que podem levar à falha da união metalocerâmica sob influência das tensões 

térmicas (KÖNÖNEN; KIVILAHTI42, 2001). A camada de óxidos é considerada o elo mais 

fraco da união titânio-cerâmica (WHITE; CAPUTO; GOO77, 1996) e, por isto, a maioria dos 
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trabalhos atuais estuda mecanismos que possam limitar a espessura da camada de óxido de 

titânio, como a queima da cerâmica em atmosfera de argônio (ATSÜ; BERKSUN5, 2000; 

SADEQ et al.61, 2003) e o emprego de elementos modificadores de superfície como SiO2 

(ÖZCAN; UYSAL57, 2005), partículas de ouro (DERAND; HERO22, 1992; GILBERT; 

COVEY; LAUTENSCHLAGER27, 1994), entre outros, que reduziriam a quantidade de 

oxigênio livre para oxidação do metal. 

        Dentro das limitações deste estudo, foi difícil comparar os resultados deste experimento 

com aqueles obtidos por outros autores, uma vez que diferentes testes de fusibilidade têm sido 

empregados. Da mesma forma, dificuldades também estiveram presentes na comparação dos 

resultados de desajuste marginal, desde que há uma grande variedade de métodos descritos na 

literatura, incluindo terminologias diferentes para diversas medidas (verticais e horizontais) 

entre coroa e preparo, além das divergências em relação ao número de pontos avaliados para 

cada espécime (HOLMES et al.32,1989). No presente estudo, a matriz metálica usada 

simulava a configuração de um dente preparado para receber uma coroa total metálica. 

Entretanto, os resultados de desajuste marginal obtidos neste trabalho não podem ser 

diretamente interpretados como clinicamente relevantes, já que os padrões foram obtidos 

diretamente na matriz metálica e os copings fundidos posicionados na mesma para realização 

das medidas; fatores como expansão dos troquéis de gesso e espessura da linha de cimentação 

não foram avaliados. Ainda assim, os resultados obtidos neste trabalho, juntamente com 

outros encontrados na literatura, indicam a adequação do titânio CP em fundir coroas com 

margens aceitáveis.  

        Todavia, mais investigações são necessárias em relação ao desajuste marginal do titânio 

CP, verificando outros fatores que possam compensar sua contração como o uso de 

espaçadores, principalmente quando forem utilizados revestimentos que reagem mais com o 

titânio como o Rematitan Plus. Além disto, para este tipo de revestimento, que possui 
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elementos capazes de reagir com o titânio em temperaturas elevadas, o uso de canais de 

ventilação poderia facilitar o escape destes gases e permitir melhor preenchimento do molde 

no momento da fundição do metal (HERØ; SYVERUD; WAARLI31, 1993). Poucos 

experimentos verificaram o efeito do aumento da temperatura do molde ou do tipo de 

revestimento na RUMC do titânio, dificultando a comparação dos resultados obtidos neste 

estudo. Embora os valores de RUMC verificados neste trabalho sejam superiores a 25 MPa 

como recomenda a ISO 9693:1999/Amd.1:200538, este valor refere-se ao teste de flexão dos 

três pontos, que difere do teste empregado no presente estudo. Além disto, mais investigações 

são necessários em relação à avaliação de mecanismos que possam minimizar a oxidação 

excessiva do titânio no momento da queima da cerâmica.         
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        A partir da metodologia utilizada pode-se concluir que: 

 

• A temperatura final do molde de 700°C determinou pior fusibilidade para as fundições de 

titânio CP do que 400°C e 550°C, que por sua vez foram semelhantes entre si; 

• A temperatura final do molde de 700°C gerou maior desajuste marginal para as fundições de 

titânio CP do que 400°C; 

• O revestimento Rematitan Ultra proporcionou melhor fusibilidade e menor desajuste 

marginal para as fundições de titânio CP do que o revestimento Rematitan Plus; 

• O efeito do aumento da temperatura final do molde na fusibilidade do titânio CP foi 

diferente para os revestimentos testados, produzindo melhores resultados para o Rematitan 

Ultra e piores para o Rematitan Plus, porém, este efeito foi mais intenso quando se passou de 

550°C para 700°C; 

• O efeito da temperatura final do molde no desajuste marginal foi observado somente para o 

revestimento Rematitan Plus, determinando aumento do desajuste marginal dos copings 

fundidos em titânio CP, que ocorreu de forma mais acentuada quando se passou de 550°C 

para 700°C; 

• Para a resistência de união metalocerâmica do titânio CP não houve diferenças significantes 

entre os revestimentos Rematitan Plus e Rematitan Ultra, assim como entre as temperaturas 

finais do molde de 400°C, 550°C e 700°C, nem para interação entre eles; 
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Apêndice A – Demonstração matemática da expressão D = 2,7 · R. 
 
 

D

R
A B

α 

C

B´

 
 
                   
        O segmento AC é a bissetriz do ângulo alfa (α = 30°) e o divide, portanto, em dois 
 
ângulos de 15°.  
 
        Assim, tg 15°  =  AB   

                        BC 
 

AB = R (Raio) 

BC = BB' + B'C, onde BB' = R (Raio) e B'C = D (Distância ou Deficiência da margem). 

 

        Então, tg 15°    R    ,  D =    R      - R 
                  R + D           tg 15 °  
 
        D = R (    1      - 1  ), tg  15 ° = 0,27 
                    tg 15 ° 
 
        D = R (    1      - 1  ), D = 2,7 · R 
                     0,27 
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Apêndice B – Ensaio de fusibilidade: medidas de deficiência marginal (µm) para cada corpo-

de-prova para o revestimento Rematitan Plus. 

 

n            Medidas       Temperatura 
  1º 2º 3º 4º 5° 6° 7° 8° 

Média

  1 60,75 40,50 81,00 81,00 81,00 81,00 60,75 60,75 68 
  2 81,00 81,00 81,00 60,75 40,50 60,75 60,75 40,50 63 
  3 101,25 81,00 81,00 60,75 60,75 101,25 40,50 60,75 73 
  4 60,75 60,75 81,00 60,75 121,50 101,25 60,75 60,75 76 

400°C 5 101,25 60,75 81,00 60,75 60,75 81,00 20,25 81,00 68 
  6 60,75 60,75 81,00 60,75 60,75 60,75 101,25 60,75 68 

  7 40,50 40,50 81,00 60,75 40,50 81,00 60,75 81,00 61 
 8 40,50 40,50 60,75 60,75 81,00 81,00 20,25 60,75 56 

  9 81,00 101,25 101,25 60,75 40,50 40,50 60,75 81,00 71 
  10 40,50 40,50 81,00 81,00 20,25 81,00 40,50 60,75 56 

  
 

1 60,75 60,75 81,00 81,00 81,00 60,75 60,75 60,75 68 
  2 81,00 40,50 101,25 81,00 60,75 60,75 101,25 81,00 76 
  3 81,00 60,75 60,75 60,75 60,75 60,75 81,00 60,75 66 
  4 60,75 60,75 81,00 60,75 60,75 60,75 60,75 40,50 61 

550°C 5 60,75 81,00 81,00 60,75 81,00 60,75 81,00 81,00 73 
  6 40,50 60,75 40,50 81,00 60,75 40,50 40,50 60,75 53 
  7 101,25 81,00 81,00 121,50 81,00 81,00 101,25 40,50 86 

 8 60,75 40,50 101,25 60,75 81,00 101,25 81,00 81,00 76 
  9 81,00 101,25 60,75 40,50 60,75 81,00 81,00 40,50 68 
  10 60,75 60,75 40,50 81,00 40,50 60,75 60,75 60,75 58 

  
 

1 60,75 101,25 81,00 81,00 81,00 121,50 101,25 81,00 89 
  2 101,25 121,50 101,25 101,25 81,00 101,25 101,25 121,50 104 
  3 121,50 101,25 121,50 121,50 101,25 81,00 121,50 121,50 111 
  4 81,00 121,50 121,50 121,50 101,25 101,25 121,50 141,75 114 

700°C 5 121,50 81,00 101,25 121,50 101,25 121,50 101,25 141,75 111 
  6 141,75 81,00 121,50 81,00 141,75 81,00 101,25 60,75 101 
  7 141,75 121,50 162,00 182,25 141,75 121,50 182,25 141,75 149 
 8 81,00 60,75 121,50 81,00 81,00 121,50 121,50 141,75 101 
  9 81,00 121,50 121,50 162,00 121,50 141,75 121,50 121,50 124 
  10 121,50 121,50 60,75 101,25 81,00 81,00 81,00 60,75 89 
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Apêndice C – Ensaio de fusibilidade: Medidas de deficiência marginal (µm) para cada corpo-

de-prova para o revestimento Rematitan Ultra. 

 
 

n            Medidas       Temperatura 
  1º 2º 3º 4º 5° 6° 7° 8° 

Média

  1 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 60,75 40,50 20,25 66 
  2 101,25 81,00 101,25 20,25 20,25 81,00 81,00 20,25 63 
  3 60,75 121,50 101,25 60,75 81,00 40,50 60,75 40,50 71 
  4 40,50 40,50 40,50 60,75 20,25 60,75 60,75 60,75 48 

400°C 5 141,75 101,25 40,50 81,00 101,25 60,75 101,25 81,00 89 
  6 81,00 101,25 101,25 60,75 60,75 81,00 81,00 101,25 84 

  7 40,50 81,00 81,00 60,75 81,00 81,00 81,00 101,25 76 
 8 60,75 60,75 101,25 40,50 101,25 40,50 81,00 101,25 73 

  9 60,75 101,25 81,00 81,00 60,75 60,75 81,00 60,75 73 
  10 81,00 60,75 60,75 60,75 81,00 81,00 81,00 60,75 71 

  
 

1 40,50 81,00 81,00 81,00 40,50 20,25 81,00 60,75 61 
  2 40,50 60,75 60,75 81,00 101,25 20,25 81,00 40,50 61 
  3 40,50 60,75 81,00 101,25 40,50 81,00 121,50 60,75 73 
  4 60,75 60,75 121,50 60,75 60,75 81,00 60,75 101,25 76 

550°C 5 81,00 60,75 60,75 81,00 81,00 40,50 101,25 40,50 68 
  6 81,00 60,75 60,75 60,75 81,00 81,00 60,75 81,00 71 
  7 81,00 81,00 60,75 60,75 81,00 81,00 60,75 81,00 73 

 8 60,75 81,00 60,75 81,00 81,00 81,00 60,75 60,75 71 
  9 60,75 60,75 40,50 60,75 40,50 40,50 60,75 40,50 51 
  10 20,25 81,00 60,75 81,00 60,75 60,75 60,75 81,00 63 

  
 

1 40,50 40,50 40,50 40,50 40,50 40,50 40,50 40,50 41 
  2 60,75 40,50 81,00 40,50 20,25 60,75 60,75 60,75 53 
  3 81,00 81,00 40,50 81,00 60,75 60,75 60,75 60,75 66 
  4 20,25 40,50 60,75 60,75 40,50 101,25 81,00 60,75 58 

700°C 5 60,75 60,75 81,00 40,50 40,50 60,75 40,50 60,75 56 
  6 60,75 40,50 40,50 40,50 101,25 20,25 60,75 81,00 56 
  7 60,75 40,50 81,00 60,75 40,50 40,50 40,50 60,75 53 
 8 60,75 40,50 40,50 40,50 40,50 60,75 40,50 60,75 48 
  9 60,75 60,75 60,75 81,00 60,75 60,75 60,75 60,75 63 
  10 40,50 40,50 60,75 60,75 40,50 60,75 81,00 60,75 56 
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Apêndice D – Ensaio de Fusibilidade: resultados do teste de Tukey. 
 
___________________________________________________________________________ 

Resultados do teste de Tukey para o nível de 5% de significância 
___________________________________________________________________________ 
       Resíduo na análise de variância ........................................................................114,900 
       Nível de probabilidade indicado........................................................................5 
       Número de dados da amostra.............................................................................60 
 
       Número de médias comparadas.........................................................................3 
       Número de dados para cada média....................................................................20 
 
       Graus de liberdade do resíduo...........................................................................54 
        
       Valor de q tabelado para 3 médias e 54 graus de liberdade para α=0,05..........3,412 
 
       Valor crítico de Tukey calculado....................................................................8,17813 
___________________________________________________________________________ 

 

 

Apêndice E – Ensaio de Desajuste Marginal: resultados do teste de Tukey. 

___________________________________________________________________________ 
Resultados do teste de Tukey para o nível de 5% de significância 

___________________________________________________________________________ 
       Resíduo na análise de variância ........................................................................16912,4 
       Nível de probabilidade indicado........................................................................5 
       Número de dados da amostra.............................................................................60 
 
       Número de médias comparadas.........................................................................3 
       Número de dados para cada média....................................................................20 
 
       Graus de liberdade do resíduo...........................................................................54 
        
       Valor de q tabelado para 3 médias e 54 graus de liberdade para α=0,05..........3,412 
 
       Valor crítico de Tukey calculado....................................................................99,21951 
___________________________________________________________________________ 
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Apêndice F – Ensaio de RUMC: medida da carga de ruptura (kgf) e da tensão ao 

cisalhamento (MPa) para cada corpo-de-prova. 

 

n 400ºC 550ºC 700ºC Tipo de 
Revestimento   Carga Tensão Carga Tensão Carga Tensão 

  1 125,96 62,91 105,91 52,90 130,48 65,17 
  2 125,95 62,91 99,64 49,76 152,75 76,29 
  3 121,10 60,48 124,58 62,22 260,04 129,88 
  4 165,86 82,84 94,71 47,30 259,29 129,5 

Plus 5 218,43 109,09 122,28 61,07 96,12 81,85 
  6 272,00 135,85 200,88 100,33 143,06 71,45 

  7 238,80 119,27 222,33 111,04 127,31 63,59 
 8 165,65 82,73 192,87 96,33 169,55 84,68 

  9 125,94 62,90 262,36 131,03 220,12 109,94 
  10 144,91 72,38 113,48 56,67 264,50 132,11 
        
 1 80,77 40,34 84,91 42,41 111,68 55,78 
 2 106,40 53,14 139,79 69,82 111,99 55,94 
 3 126,46 63,16 136,46 68,15 115,31 57,59 
 4 103,48 51,86 135,19 67,52 164,50 82,16 

Ultra 5 178,40 89,10 118,27 59,07 106,45 53,17 
 6 178,58 89,19 218,36 109,06 148,54 74,19 
 7 170,06 84,93 122,66 61,26 150,37 75,10 
 8 219,91 109,83 207,42 103,59 113,47 56,67 
 9 156,95 78,39 120,52 60,19 127,75 63,80 
 10 240,94 120,34 254,80 127,26 127,05 63,45 
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ERRATA 

 

 

Página Parágrafo Linha Onde se lê Leia-se 

16 2 9 biológicas e mecânicas biológicas, mecânicas e físico-químicas 

17 1 9 atmosfera neutra atmosfera inerte 

74 1 1 máquina universal de ensaios máquina de ensaios mecânicos 

74 1 2 500 Kg 500 kgf 

74 1 3 travessão móvel atuador de forças 

74 1 12 área interna área da secção transversal 

90 2 18 bolhas nódulos 

96 1 3 EDE EDS 

98 1 9 necessários necessárias 

 

 


