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resumo
Introdução: O objetivo deste experimento é avaliar a reprodutibilidade de estruturas metálicas em próteses 
removíveis, Métodos: Foram empregados duas ligas de cobalto-cromo (Remaniumn e Modell); dois tipos de 
condutos de alimentação (reto e curvo); e duas técnicas de fundição (indução e oxigênio-acetileno). Resul-
tados: Os resultados mostraram que: (1) o fator fundição apresentou reprodutibilidade semelhante entre as 
duas técnicas empregadas; (2) em relação aos dois tipos de conduto, não foi encontrada nenhuma diferença 
de reprodutibilidade nas peças fundidas; (3) entre as duas ligas usadas, também não houve diferença de 
reprodutibilidade. Conclusão: Com base nos resultados, foi possível concluir que o tipo de fundição, o tipo 
de liga e o tipo de conduto não influenciaram significativamente no resultado final do aparelho protético.
descrItores:  Canal de alimentação - Fundição - Ligas dentárias - Prótese dentária - Técnica de fundi-

ção odontológica

abstract
Introductiion: Several studies have been done to develop materials, methods and equipments in the attempt 
to reach the ideal casting technique, in the replacement of lost dental elements, through a prosthesis, which 
returns and equilibrates the harmony of the stomatognathic system. Method: The experiment has been 
related to the study of reproduction in casting for metal structures of removable partial prostheses using 
two sorts of chrome-cobalt alloy (Remanium and Modell), two sorts of alimentation duct (straight and 
curve) and two casting techniques (induction and oxygen-acetylene). Results: The results revealed that: (1) 
the casting factor showed similar reproduction between two techniques used; (2) with regard to two kinds 
of duct it was not found any difference in the reproduction of cast pieces; (3) for two alloys used there was 
not difference of reproduction either. Conclusion: It was possible to conclude that the type of casting, the 
kind of alloy and the type of duct did not have significant in final result.
descrIptors: Alimentation duct - Casting - Dental alloy - Dental prosthesis - Dental casting tecnique
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Introdução
Ao longo do tempo, pesquisadores buscam, cada vez 

mais, desenvolver materiais, métodos e equipamentos na 
tentativa de alcançar a técnica de fundição ideal, na re-
posição de elementos dentais perdidos, através de uma 
prótese, que devolva o equilíbrio e a harmonia do siste-
ma estomatognático.

A transformação do padrão de cera fundida em liga 
metálica é um ponto de questionamento no que se refe-
re aos insucessos observados em laboratórios de prótese, 
tanto que desde a introdução da técnica da cera perdida 
em odontologia (Johbson7 1990, Peregrini12 1990) vá-
rias técnicas de fundição foram desenvolvidas e, como 
conseqüência, muitas falhas e distorções foram surgindo, 
o que contribuiu para o surgimento de outras pesquisas, 
tanto em relação às novas técnicas de fundição, como 
também em relação ao surgimento de novos materiais 
empregados em tal processo.

A técnica ideal de fundição seria aquela através da 
qual obtivéssemos a reprodução de todos os detalhes do 
padrão sem qualquer alteração morfológica ou dimen-
sional, além de ser de fácil manipulação e utilizar equipa-
mentos acessíveis13. Entretanto, o processo de fundição 
é tão complexo pela implicação de tantas variáveis, que 
provavelmente a fundição perfeita ainda não tenha sido 
conseguida (Stegun15 1996).

As inúmeras variáveis inerentes ao processo de trans-
formação do padrão de cera em metal podem influenciar 
significativamente na obtenção de uma peça fundida. 
Baseado neste princípio e com o propósito de esclare-
cer dúvidas relacionadas a este processo, o objetivo deste 

trabalho foi avaliar a influência da localização do canal 
de alimentação na reprodutibilidade das fundições de 
próteses removíveis em função de alguns fatores, tais 
como: forma do canal de alimentação (reto/curvo), liga 
de CoCr (Modell/Remanium) e técnica de fundição 
(oxigênio-acetileno/indução) utilizadas.

materIal e mÉtodo
Foram obtidos 96 corpos-de-prova, dos quais 48 fo-

ram através de canais de alimentação reto# e 48 através 
de canais de alimentação curvo. Dos 48 obtidos com ca-
nal de alimentação reto, 24 foram fundidos com a liga 
Modell e 24 com a liga Remanium, sendo que dos 24 
fundidos com a liga Modell, 12 receberam grampos cir-
cunferenciais em molar e em pré-molar e 12 receberam 
grampos circunferenciais de molar e tipo 7 em pré-mo-
lar. Dos 12 que receberam grampos circunferenciais em 
molar e em pré-molar, 6 foram fundidos por indução e 
6 por oxigênio-acetileno. O mesmo foi feito em relação 
a segunda liga(Remanium). Toda esta seqüência foi tam-
bém realizada nos 48 corpos-de-prova obtidos com canal 
de alimentação curvo como é demonstrado em organo-
grama.(Figura 1)

Para análise estatística dos dados, foi considerado o 
comportamento dos 16 grupos experimentais (16 séries) 
com seis corpos-de-prova. Cada uma das amostras pos-
suía uma tela milimetrada. Foi dada ênfase na reproduti-
bilidade das telas milimetradas (6x6= 36 quadrados) das 
amostras, através de análise virtual. (Figura 2)

A unidade experimental considerada neste experi-
mento foram os quadrados da tela milimetrada sendo 36 
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Figura 2 –  Exemplo de Reprodução da tela milimetrada
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FUNDIÇÃO LIGA CONDUTO
TOTAL DE QUADRADOS

( SOMA DE 6 PROVAS)

Indução II Curvo 216
Oxigênio-acetileno I Reto 205
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Oxigênio-acetileno II Curvo 196

Indução I Reto 216

Figura 3– Quadro das Provas realizadas

Figura 4–  Gráfico representativo do total de quadrinhos em 
relação à técnica de Fundição

quadrados por tela. Considerando-se a reprodutibilidade 
de 100% neste experimento, as 16 séries com 6 corpos-
de-prova, resultariam em 96 espécimes com 36 quadra-
dos (totalizando 3456 quadrados), o que corresponderia 
a 216 quadrados por série. 

RESULTADOS 
Após a coleta de dados foi feita a análise de variância 
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representadas no quadro 1 (Figura 3). 
As tabelas 1 e 2 demonstram que nenhum dos fatores 

testados foi significativo para o número total de quadra-
dos a um nível de significância de 5%, ou seja, o tipo de 
fundição, o tipo de liga e o tipo de conduto não influen-
ciaram significativamente na variável resposta, como se 
pode confirmar visualizando que nenhum valor “p” re-
lacionado aos três fatores foi menor que 0,05, condição 
necessária para o fator ser considerado estatisticamente 
significativo (Tabelas 1 e 2). 

A diferença entre as duas técnicas de fundição não 
foi significativa a 95% de confiança. Também não houve 
diferença nenhuma entre os resultados obtidos tanto pe-
los dois tipos de liga quanto pelos dois tipos de canal de 
alimentação (Figuras 4, 5 e 6).

dIscussão
Inúmeros são os fatores que, isolados ou combinados, 

podem influenciar no resultado final de uma fundição, 
como também, dificultar a seleção da técnica ideal para 
obtê-la (Crawford5 1940).

Ao contrário de outras pesquisas citadas na literatu-
ra, que indicam a melhor técnica, a fundição por oxi-
acetileno (Phillips13 1993) no presente trabalho o fator 
fundição apresentou reprodutibilidade semelhante tanto 
na técnica por indução, como na técnica por oxigênio-
acetileno, pois independentemente do tipo de máquina 
ou da fonte de calor empregadas, pôde-se obter uma ex-
celente fundição (Crawford5 1940, Peregrina e Rieger11 
1986) Nos resultados, parecia haver uma possibilidade 
do tipo de fundição vir a interferir, mas os dados não fo-
ram significantes para detectar um efeito, se este de fato 
existiu. O que leva a crer que a possibilidade de altera-
ções não estava ligada ao fator máquina de fundição uma 
vez que sejam obedecidos todos os critérios para eliminar 
fatores que venham a interferir no resultado final12. Po-
rém é de se notar, através do gráfico 1, uma tendência da 
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Figura 5–  Gráfico representativo do total de quadrinhos em 
relação à liga usada
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Figura 6–  Relação entre o total de quadrinhos e forma do con-
duto de alimentação 

Fonte DF Seq SS Adj SS Adj MS F P
Efeitos Principais 3  6036.2 6036.2 2012.1
Interações Duplas 3   772.2  772.2  257.4 1.37 0.319
Interações Triplas 1   132.3  132.3  132.3 0.18 0.910
Erro Residual 8 11713.0 11713.0 1464.1 0.09 0.771
Erro puro 8 11713.0 11713.0 1464.1
Total 15 18653.7

Tabela 1- Análise de variância para o total de quadradinhos

ANOVA, utilizando-se um nível de significância de 5% 
para comparação dos grupos levando-se em considera-
ção os fatores: canal de alimentação, liga e fundição, bem 
como a inter-relação entre eles. As provas realizadas estão 
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Termos Efeito Coef SE Coef T P
Constante 185.13 9.566 19.35 0.000
Fundição -35.25 -17.62 9.566 -1.84 0.103

Liga 7.5 3.75 9.566 0.39 0.750
Conduto 14.5 7.25 9.566 0.76 0.470

Fundição x Liga -5.50 -2.75 9.566 -0.29 0.781
Fundição x Conduto -5.50 -0.25 9.566 -0.03 0.980

Liga x Conduto -12.75 -6.37 9.566 -0.67 0.524
Fundição x Liga x Conduto 5.75 2.88 9.566 0.30 0.771

Tabela 2 - Efeitos estimados e coeficientes para o total de quadradinhos

fundição por indução ter uma variabilidade menor.
Com relação ao desenho do canal de alimentação 

(reto ou curvo), não foi encontrada nenhuma diferen-
ça significativa de reprodutibilidade nas peças fundi-
das (Strickland e Sturdevant16 1959, Naylar10 1992, 
Vaidyanthan et al.19 1981) ao contrário dos achados 
de outras literaturas onde a diferença dos desenhos foi 
significativa1,6 e o desenho do canal de alimentação foi o 
principal fator na redução de defeitos em fundição (Viei-
ra e Garone20 1995).

A reprodução das peças fundidas não sofreu influ-
ência do tipo de liga utilizada neste experimento. Este 
fato já era esperado devido à diferença mínima entre os 
componentes das duas ligas, muito pouco influenciáveis 
pela máquina de fundição, e pelo tipo de canal de ali-
mentação.

O tipo de fundição, o tipo de liga e o tipo de condu-
to não influenciaram significativamente nos resultados 8. 
Contudo, os resultados mostram que 18,75% das séries 
analisadas obtiveram 100% de reprodutibilidade, o que 

leva à suposição de que a utilização de alguns artifícios 
como, aumento do número de canais de alimentação, ou 
o uso de câmara de reserva e conexão do pino formador 
de canal de alimentação, em área mais espessa do padrão, 
poderiam elevar esta porcentagem. Demonstrando desta 
forma que dentro da padronização do experimento estes 
fatores não devem influenciar nos resultados, porém de-
ve-se deixar claro que a variação de conduta profissional 
é o que pode favorecer à falha.

CONCLUSÕES
De acordo com a metodologia empregada parece lí-

cito concluir que: 
1. A reprodutibilidade dos corpos-de-prova não foi 

influenciada pela variável tipo de fundição (indução /
oxigênio-acetileno).

2. O desenho do canal de alimentação (reto / cur-
to) não interferiu na reprodutibilidade dos corpos-de-
prova. 

3. As ligas de CoCr (Modell/Remanium) proporcio-
naram resultados semelhantes. 
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