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RESUMO
Introdução: A utilização das ligas de NiCr como componentes estruturais das próteses parciais fixas depen-
de da execução de uma técnica adequada de soldagem. O objetivo deste trabalho foi comparar a resistên-
cia ao dobramento e presença de defeitos no interior das uniões soldadas, empregando-se duas técnicas de 
soldagem. Métodos: Fundiram-se 80 cilindros, medindo 11mm de comprimento X 2,9mm de diâmetro, em 
liga de NiCr (Durabond). Aos pares, foram unidos com resina acrílica de auto-polimerização e incluídos 
em revestimento. Após o aquecimento no forno, os 40 corpos-de-prova foram divididos, aleatoriamente, 
em 2 grupos para a soldagem: seguindo a técnica “sem esfriamento” ou a técnica “com esfriamento”. Na 
primeira técnica, a soldagem ocorreu imediatamente após a remoção do bloco de revestimento do forno, 
usando solda (Unitek) em forma de esferas. Na outra técnica, os blocos foram esfriados até a temperatura 
ambiente e soldados com solda na forma de pasta (Unitek). Para os testes de dobramento, utilizou-se uma 
máquina de ensaios universal (Riehle Testing Machine) e as superfícies fraturadas foram avaliadas com 
biomicroscópio acoplado a uma máquina fotográfica. Resultados: A análise de variância mostrou diferença 
significante (p<0.05) na resistência ao dobramento, e as médias foram: 106,76 kgf/mm 2 para a técnica 
“sem esfriamento” e 93,05 kgf/mm 2 para a técnica “com esfriamento”. Esta última apresentou maior 
freqüência de defeitos na superfície da solda fraturada. Conclusões: A técnica modificada “sem esfriamento” 
produziu uniões mais resistentes e com menos defeitos, como porosidades e inclusões.
DESCRITORES: Soldagem em odontologia - ligas de cromo.

ABSTRACT
Introduction: The use of nickel-chromium (NiCr) alloy as an structural component of the fixed partial pros-
thesis depends on the execution of an adjusted welding technique. The goal of this work was to compare 
the bending strength and the presence of defects in the welded unions, using two welding techniques. 
Methods: 80 cylinders measuring 11mm log X 2,9 mm in diameter were casted in NiCr alloy (Durabond). 
They were joined in pairs with acrylic resin of autopolymerization and invested. After heated in the oven, 
the 40 proof bodies were randomly divided in 2 groups for the welding: following the “non-cooling” 
technique or the “cooling” technique. In the first technique, the welding happened immediately after the 
removal of the revestment block from the oven, using weld (Unitek) in the form of spheres. In the other 
technique, the blocks were cooled down until they reached room temperature and welded with weld in 
form of paste (Unitek). For the bending tests, an universal testing machine (Riehle Testing Machine) and 
the fractured surfaces were evaluated with biomicroscope connected with a camera. Results: The analysis 
of the variance showed a significant difference (p<0.05) on the bending resistance; the averages were: 
106.76 kgf/mm2 for the “non-cooling” technique and 93.05 kgf/mm2 for the “cooling” technique. This 
last presented more defects frequency on the fractured weld surface. Conclusions: The modified “non-cool-
ing” technique produced more resistant joints and with less defects, as porosity and investing.
DESCRIPTOR: Dental soldering - Chromiun alloys.
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INTRODUÇÃO
Os procedimentos de soldagem em Odontologia de-

senvolveram-se, empiricamente, a partir de adaptações 
de técnicas de alvenaria (Ryge10, 1958).

Desde então, inúmeros trabalhos foram realizados 
objetivando desenvolver técnicas e materiais, de modo 
que as uniões soldadas adquirissem características físi-
cas, químicas e mecânicas semelhantes às da liga princi-
pal, assim como o mínimo de alteração dimensional.

As ligas de NiCr foram introduzidas na Odonto-
logia no início dos anos 70 e, hoje em dia, são ampla-
mente utilizadas em nosso meio. Em 1983, Towsend et 
al.13afirmavam que uma das maiores dificuldades técni-
cas era a soldagem. Kriebel et al.4(1984), avaliando a re-
sistência ao dobramento de uniões soldadas com ligas 
de NiCr e uma liga de ouro, concluíram que as de NiCr 
eram mais resistentes, porém de difícil execução.

A literatura a respeito de soldagem de ligas de NiCr 
é escassa e os princípios utilizados são baseados nas sol-
dagens clássicas de metais preciosos.

Townsend et al.13 (1983), constatando o aumento do 
número de ligas não nobres disponíveis comercialmente, 
recomendaram o desenvolvimento de soldas específicas 
para cada liga. Para a soldagem de próteses de NiCr, a 
UNITEK Corporation desenvolveu as soldas fluxo-pas-
ta. Uma das recomendações é que, após o aquecimento 
do bloco de revestimento no forno, deve-se esfriar até 
atingir a temperatura ambiente. As superfícies são lim-
pas com jato de óxido de alumínio, a pasta-fluxo é apli-
cada e, com maçarico gás-oxigênio, reaquece-se o bloco 
e promove-se a soldagem. 

Esses procedimentos diferem das técnicas conven-
cionais de soldagem e motivaram Oliveira et al.9(1996) 
a compararem a técnica, proposta pelas instruções da 
UNITEK com outra técnica usando o mesmo material, 
porém, em conformidade com os procedimentos clás-
sicos. Os autores fundiram, previamente, a solda pasta-
fluxo, obtendo solda em forma de esferas e soldaram os 
corpos-de-prova com o bloco de revestimento quente, 
logo após a retirada do forno. Essa variação na técnica 
resultou em menor alteração dimensional.

 As causas mais freqüentes de insucesso das próteses 
fixas são as infiltrações, decorrentes de retentores mal 
adaptados e fraturas, geralmente na área da solda. As-
sim, torna-se relevante o estudo da resistência mecânica 
e de imperfeições na estrutura da solda, que podem oca-
sionar deformações e fraturas.

 

PROPOSIÇÃO
O objetivo desta pesquisa foi comparar duas técnicas 

de soldagem pré-cerâmica de liga de NiCr, utilizando 
solda pasta-fluxo, com e sem esfriamento do bloco de 
revestimento, avaliando-se a resistência ao dobramento 
e a quantidade de defeitos presentes  nas juntas solda-
das.

MÉTODOS
A partir de padrões de cera, foram fundidos 80 ci-

lindros com as dimensões iniciais de 11mm de compri-
mento por 3mm de diâmetro, em liga de NiCr (Mar-
ca Durabond MS, Dental Gaúcho-Marquart S/A, São 
Paulo). Os cilindros foram torneados (torno Nardini MS 
350, São Paulo), para uniformizar as superfícies a serem 
soldadas. Após o torneamento, os cilindros passaram a 
medir 10mm de comprimento por 2,9mm de diâmetro. 
Em seguida foram lavados com detergente e água cor-
rente e, posteriormente, levados a um aparelho de ultra-
som, para remoção de possíveis impurezas.

Para a união dos cilindros, foi construído um dis-
positivo em alumínio (Fig.1), composto de uma parte 
inferior (15cm comprimento X  2cm largura), entalha-
da com sulcos em forma de V, onde se encaixavam os 
cilindros, e uma parte superior com duas placas (15cm 
comprimento X 0,7cm largura), para fixar os cilindros.

Os cilindros foram posicionados nos sulcos, com 
as placas superiores do dispositivo parafusadas, porém, 
com folga suficiente para a calibração das fendas forma-
das pelas superfícies a serem soldadas. Os calibradores 
de espaços (KASTAR, EUA), medindo 0,20mm de es-
pessura foram interpostos em cada par de cilindros. As 
placas superiores foram parafusadas, de modo a imobi-
lizarem os cilindros.  Os calibradores foram cuidadosa-

Figura 1 -  Dispositivo de alumínio para fixação dos cilindros 
metálicos
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mente removidos e a união dos cilindros foi realizada 
com resina acrílica quimicamente ativada (DURALAY 
Reliance Dental Mfg. C., Worth, Illinois, EUA), com a 
técnica de Nealon.  Após 10 minutos, o conjunto foi 
removido do dispositivo.

Os corpos-de-prova foram incluídos em revestimen-
to de alta fusão (AQUAVEST, Polidental INd. E Com., 
São Paulo). O aquecimento do bloco de revestimento 
foi realizado em forno, partindo da temperatura am-
biente até atingir 250°C, mantendo essa temperatura 
por 30 minutos. A seguir, elevou-se para 538°C, para a 
eliminação da resina acrílica.

Foram obtidos 40 corpos de prova, divididos em 2 
grupos, aleatoriamente, variando-se os procedimentos 
de soldagem, denominados: técnica “com esfriamento”  
e  técnica “sem esfriamento”.

Na técnica com esfriamento: dez corpos de prova foram 
retirados do forno e esfriados até a temperatura ambien-
te e jateadas com óxido de alumínio (TRIJATO Labor-
dental, São Paulo). Nessa técnica, seguiram-se as reco-
mendações do fabricante da solda em forma de pasta 
(UNITEK Corporation, Monrovia, Califórnia, EUA). À 
pasta  acrescentaram-se algumas gotas de água destilada, 
a fim de se obter uma consistência  que facilitasse sua 
inserção no espaço a ser soldado. 

Utilizou-se o maçarico de cone único, gás-oxigênio, 
dirigindo a chama em 45°. A chama foi regulada com 
pressão de gás de 15 psi de propano e 20 psi de oxigê-
nio.

Na técnica de soldagem sem esfriamento: foram preparadas 
esferas de solda a partir da solda em pasta da UNITEK, 
da seguinte forma: pequenas porções da solda, ainda em 
pasta, foram depositadas sobre uma bandeja refratária 
e aplicou-se o cone redutor do maçarico gás-oxigênio. 
Com o aquecimento, o fundente foi separado e a porção 
metálica adquiriu a forma esférica. Essas foram jateadas 
com óxido de alumínio para a remoção dos restos de 
fundente vitrificados.

O corpo-de-prova aquecido foi retirado do forno e, 
sobre as superfícies a serem soldadas, aplicou-se uma ca-
mada de fundente (FLUBMITTEL DS1 Degussa). An-
tes que o fundente se volatilizasse, colocou-se a esfera 
de solda, para que ficasse aderida ao corpo-de-prova.  O 
cone redutor da chama foi direcionado sobre a área da 
junção, do lado oposto ao da solda, tomando-se o cuida-
do para que não houvesse interrupção do aquecimento 
dessa região, até que a solda escoasse pela fenda.

Em ambas as técnicas, após a soldagem, os blocos 
foram esfriados sobre a bancada, até a temperatura am-
biente. Procedeu-se à desmoldagem e os resíduos foram 
removidos por meio de jateamento com óxido de alu-
mínio.

Para aferir a resistência mecânica das uniões soldadas, 
empregou-se ensaio de dobramento, em uma máquina 
de ensaios universal Riehle Testing Machine Model FS-S 
(Ametek Incorporation, Illinois, EUA).

A resistência ao dobramento, que é o valor máximo 
de tensão de compressão durante o ensaio de flexão, foi 
calculada pela seguinte fórmula: 

onde: Qmáx=carga máxima; L=distância entre os 
apoios; D=diâmetro (Fig. 2)

Figura 3 -  Desenho esquemático do teste de dobramento. Q=carga 
aplicada; L=distância entre os apoios; D=diâmetro do 
corpo-de-prova

Os tipos de defeitos na solda foram examinados atra-
vés de biomicroscópio acoplado a uma máquina foto-
gráfica (NIKON F2, Japan), com aumento de 35 vezes.

Métodos estatísticos utilizados : análise de variância 
(ANOVA), teste Tukey e teste de Bartlett para verificar 
o grau de variabilidade.

RESULTADOS
A técnica “sem esfriamento” apresentou média da 

resistência ao dobramento superior à média da técnica 
“com esfriamento” (Tabela 1)
Tabela 1 - Média da resistência ao dobramento (kgf/mm²)

Técnica N Média Desvio - padrão
“sem esfriamento” 20 106,76 12,50
“com esfriamento” 20 93,05 14,89
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A análise de variância (Tabela 2) mostra que hou-
ve diferenças significantes entre as médias comparadas 
(p<0.05). Pode-se inferir que a soldagem pelo método 
designado "sem esfriamento" proporciona uniões mais 
resistentes. 
Tabela 2 - Resultados da Análise de Variância

torno da média são semelhantes para as técnicas consi-
deradas. A aplicação do teste de Bartlett permitiu verifi-
car que as duas técnicas apresentaram o mesmo grau de 
variabilidade.

FV GL SQ QM ND
Período 1 14,57 14,57 0,97456
Técnica 1 132846,78 132846,78 0,0036
Resíduo 37 507571,85 13718,16
TOTAL 39 640433,20

Defeitos
Grupo

“Com esfria-
mento”

“Sem esfria-
mento”

Poros 11 07
Inclusões peque-

nas (até 1mm) 12 01

Inclusões grandes 
(maior que 1mm) 07 0

Ausência de 
defeitos 02 11

Significante a 0,5%
FV: Fonte de variação
GL: Grau de liberdade
SQ: Soma de quadrado
QM: Quadrado médio
ND: Nível descritivo

Gráfico 1  -  Intervalo de Confiança de Tukey (95%)para as médias 
de resistência ao dobramento

Gráfico 2  Gráfico de pontos das Resistências ao Dobramento

O Gráfico 1 apresenta intervalos de confiança de 
Tukey (95%) para a média dos dois métodos. Observa-
se que a média de resistência para a técnica "sem esfria-
mento" situa-se em patamar superior ao da técnica "com 
esfriamento".

O Gráfico 2 mostra a dispersão das medidas para 
cada ensaio. Nota-se que a variabilidade das medidas em 

Figura 3 -  Vista da secção transversal da solda, após ruptura. Téc-
nica “sem resfriamento”, com aumento de 35x

Figura 4 -  Vista da secção transversal da solda, após ruptura. Téc-
nica “com resfriamento”, com aumento de 35x

Tabela 3 - Freqüência dos defeitos observados
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A Figura 3 mostra a superfície da união soldada com 
a técnica “sem esfriamento”, após a ruptura. A Figura 5 
ilustra a superfície da união soldada com a técnica “com 
esfriamento”, após aruptura, mostrando maior quanti-
dade de defeitos. Na tabela 3, observa-se a freqüência de 
defeitos nas 2 técnicas.
DISCUSSÃO

Apesar da vasta utilização das ligas de NiCr nas rea-
bilitações protéticas na atualidade, poucos trabalhos ava-
liaram as uniões soldadas com essas ligas  nos últimos 
dez anos.

Trabalhos mais recentes investigaram técnicas de 
soldagem, comparando a técnica tradicional com maça-
rico gás/oxigênio com outras utilizando forno a vácuo 
(Sobieralski et al12.,1990), calor infra-vermelho (Louly et 
al.7,1991; Lima Verde e Stein6, 1994 ) e soldagem elétrica 
(Harikesh et al.2,2000). Na maioria, verificaram-se me-
lhores resultados com a técnica tradicional, sendo que 
quando não houve diferença significante, os pesquisa-
dores comentavam que a técnica com maçarico era mais 
rápida.

Aspectos relativos à estabilidade dimensional e a re-
sistência mecânica da união soldada são importantes na 
longevidade da prótese fixa.  No processo da soldagem 
pode-se usar soldas em fio ou em pasta, com bloco de 
revestimento a quente ou a frio. 

Na técnica convencional, emprega-se solda em fio 
e bloco de revestimento quente, para que a expansão 
térmica do revestimento compense a contração de soli-
dificação da solda.

A técnica com solda pasta-fluxo Unitek deve ser feita 
a frio, de acordo com as instruções do fabricante (UNI-
TEK Corporation), o que foge dos padrões convencio-
nais. A suspeita de um procedimento incorreto nesse 
processo de soldagem motivou Oliveira et al.9(1996) a 
estudarem o assunto com maior profundidade. Esses 
autores verificaram que as próteses fixas soldadas com 
bloco de revestimento a quente e solda em esferas ti-
veram menores alterações dimensionais do que aquelas 
soldadas com bloco de revestimento frio, isto é, na tem-
peratura ambiente, e com solda em pasta.

Utilizando as mesmas técnicas de soldagem, que 
denominamos de técnica “sem esfriamento” e técnica 
“com esfriamento”, a presente pesquisa avaliou a re-
sistência ao dobramento e os defeitos presentes nessas 
uniões soldadas.

Nas tabelas 1, 2 e 3 verifica-se que a média da resis-

tência ao dobramento com a técnica “sem esfriamento” 
foi superior à técnica “com esfriamento”, preconizada 
pelo fabricante, sendo a diferença estatisticamente sig-
nificante (p<0,05). Esses resultados estão próximos aos 
de Mendonça8 (1983), que obteve média de 99kgf/mm2 
(com liga NiCr marca UNIBOND) e de  Veiga et al.14 
(1987) com médias entre  87,85 a 119,21 kgf/mm2 (va-
riando os espaços entre as superfícies a serem solda-
das).

Pelo Gráfico 2, observa-se que a variabilidade das 
medidas em torno da média é semelhante para as técni-
cas consideradas. Não houve perda de nenhum corpo de 
prova por defeitos ou fraturas antes ou durante os testes 
de resistência ao dobramento, contrariando os trabalhos 
de Townsend et al.13 (1983)e de Kaylakie e Brukl3 (1985), 
que encontraram grande variação nos dados apurados. 
Nesses trabalhos, os corpos de prova rejeitados antes da 
realização dos testes totalizaram cerca de um terço.

Diversos autores, tais como: Saito e Santos11 (1979), 
Kriebel et al.4(1984), Anusavice e Shafagh1(1984) e 
Kaylakie e Brukl3 (1985), relacionaram a presença de in-
clusões de fundentes e porosidades com a diminuição 
da resistência das uniões soldadas. Na presente pesquisa, 
muitas inclusões de cor preta e de diferentes tamanhos, 
além de poros de pequenas dimensões, foram observa-
das nas superfícies fraturadas da maioria das amostras 
soldadas com a técnica designada “com esfriamento”. 
Essas inclusões formaram-se, provavelmente, durante o 
processo de aglutinação da solda, devido à distribuição 
não homogênea da temperatura, que dificultou a elimi-
nação do fundente, resultando no seu aprisionamento 
no interior da solda. Na técnica “sem esfriamento”, es-
tas imperfeições eram raras, como mostra a Tabela 3, o 
que provavelmente contribuiu para um melhor desem-
penho das uniões soldadas com essa técnica.

O superaquecimento da liga é outro fator que pode 
ter influenciado na diminuição da resistência das uniões 
soldadas pela técnica de soldagem “com esfriamento”.  
O pré-aquecimento do bloco de revestimento  com ma-
çarico dificultou o aquecimento homogêneo do conjun-
to. Em algumas oportunidades, o tempo gasto com a 
chama sobre as partes a serem soldadas foi muito pro-
longado, o que pode ter causado maior oxidação do 
metal e superaquecimento da liga.  Outra dificuldade 
encontrada, na utilização da solda em pasta, foi a ne-
cessidade de acréscimo de porções complementares de 
solda e a chama teve que ser deslocada da área de sol-
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dagem. Essa conduta, segundo Kriebel et al.4(1984), e 
Lanza et al.5(1984),  contribui para aumentar a oxidação 
da liga e dificultar o molhamento da liga pela solda. 

Na técnica “com esfriamento”, o escoamento da sol-
da foi de difícil controle.  A visualização do escoamento 
da solda foi dificultada pelo afloramento do fundente, 
que recobriu a solda em processo de aglutinação. Com 
isso, para melhor avaliar o estágio do processo de solda-
gem, foi necessário remover a chama da área de solda-
gem, repetidas vezes.

Em relação aos defeitos na solda, observados após 
a fratura, verificou-se que maior número de corpos de 
prova da técnica “com esfriamento” apresentou porosi-
dades, além de maior concentração de defeitos em um 
mesmo corpo de prova. A quantidade de corpos de pro-
va sem defeitos foi maior do que 50% para a técnica 
“sem esfriamento”, enquanto que na outra técnica, ape-
nas dois corpos de prova, de um total de vinte, apresen-
taram ausência de defeitos.

A modificação da técnica preconizada pelo fabri-
cante da solda resultou em um passo adicional, isto é, a 

fundição da solda pastosa, transformando-a em esferas 
sólidas. Por outro lado, essa técnica, denominada “sem 
esfriamento”, seguindo as etapas do procedimento con-
vencional em soldagem, apresentou melhores resultados 
de resistência mecânica e menor quantidade de imper-
feições na estrutura da solda. O melhor desempenho 
da soldagem realizada imediatamente após a remoção 
do conjunto do forno com o uso de solda em forma 
de esferas, provavelmente, possibilitou melhor controle 
da temperatura, favorecendo a fusão e o escoamento da 
solda, dificultando a inclusão de fundentes no seu inte-
rior.

CONCLUSÕES
Com base na metodologia empregada, concluiu-se 

que: a técnica “com esfriamento”, preconizada pelo fa-
bricante da solda em pasta, produziu uniões soldadas 
menos resistentes ao dobramento e com maior quantida-
de de defeitos, como porosidades e inclusões, em compa-
ração com a técnica modificada “sem esfriamento”.
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