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 Controle da translucidez: 

O aumento da temperatura de sinterização resulta em aumento da translucidez 
da zircônia, em consequência do aumento no tamanho médio de grão e no percentual 
de fase cúbica. Entretanto, também pode resultar em uma redução da resistência 
mecânica e à degradação do material. 

O gráfico da figura 1 apresenta a variação na translucidez para diferentes 
temperaturas de patamar final sinterização para a zircônia ProtMat para infraestruturas 
e para duas marcas comerciais de zircônia translucida: 

 

Figura 1 – Variação da translucidez em função da temperatura de sinterização da 
zircônia ProtMat para infraestruturas e duas marcas comerciais de zircônia translucida 

(SANTOS, 2017). 

O gráfico da figura 2 apresenta resultados comparativos de resistência mecânica 
à flexão de duas marcas comerciais de zircônia translucida e da zircônia ProtMat para 
infraestruturas sinterizada em diferentes temperaturas: 

 

 

Figura 2 – Resultados comparativos de resistência mecânica à flexão de duas marcas 
comerciais de zircônia translucida e da zircônia ProtMat para infraestruturas 
sinterizada em diferentes temperaturas (SANTOS, 2012; CATRAMBY, 2014; 

SANTOS, 2017). 
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 A temperatura de sinterização recomendada para a zircônia ProtMat para 
infraestruturas é de 1530°C/2h. Entretanto, pode-se obter melhores resultados de 
translucidez utilizando-se temperaturas superiores à recomendada, desde que se 
observe a melhor relação entre os requisitos estéticos e de resistência mecânica 
exigidos pelo o caso clínico que está sendo realizado. Em regiões de baixa demanda 
estética e alta solicitação mecânica o aumento da temperatura de sinterização deve ser 
evitado. 

 Recuperação da fase tetragonal após acabamento ou jateamento com 

óxido de alumínio: 

O jateamento com partículas de alumina previamente à aplicação da cerâmica de 
revestimento promove a transformação de fase tetragonal para monoclínica induzida 
por tensão na superfície do material, conforme reportado por TADA, SATO et al. (2012) 
em seu trabalho avaliando a influência do tratamento de superfície  na resistência da 
interface de união entre zircônia e revestimento cerâmico.  

Conforme observaram GRIGORE, SPALLEK et al. (2013), o percentual de fase 
monoclínica transformada está relacionado ao tamanho de partícula utilizado no 
jateamento, sendo que para partículas na faixa de 110 µm, este percentual situa-se 
entre 9,5 e 15%. Os autores também constataram que o tratamento térmico de 
sinterização do revestimento cerâmico estético resulta no decréscimo da fração de fase 
monoclínica, levando a uma recuperação quase total da fase tetragonal transformada. 

Entretanto, SIMBA, SANTOS et al. (2016) investigando a recuperação da fase 
tetragonal previamente transformada através de tratamento térmico, concluíram que a 
transformação de fase induzida por tensão através de tratamento mecânico de 
superfície depende diretamente da temperatura de sinterização da zircônia, e 
consequentemente, do tamanho médio de grão. Quanto mais próximo o tamanho médio 
de grão estiver do tamanho crítico para transformação espontânea de fase, maior é a 
fração de fase monoclínica transformada induzida por tensão. Da mesma forma, a 
temperatura de recuperação da fase tetragonal é diretamente proporcional ao tamanho 
médio de grão. Os resultados indicaram que para um tamanho médio de grão da ordem 
de 0,28 µm é possível a total recuperação da fase tetragonal em temperaturas da ordem 
de 950°C. Esta temperatura é bem próxima da temperatura de sinterização da maioria 
dos revestimentos cerâmicos (930-950°C). Porém, para valores de tamanho médio de 
grão da ordem de 0,49 e 1,35 µm a recuperação da fase tetragonal passa a ocorrer em 
temperaturas em torno de 1000 e 1200°C, respectivamente. 

A zircônia tetragonal estabilizada por 3 %mol de ítria possui coeficiente de 
expansão térmica (CET) de 10,5 x 10-6 K-1 (50-500°C) enquanto a cerâmica de 
recobrimento estético possui CET da ordem de 9,1 x 10-6 K-1 (25-500°C). A pequena 
diferença de CET entre os dois materiais gera um campo de tensões compressivas 
residuais no revestimento cerâmico favorecendo a manutenção da estabilidade na 
interface de adesão. Já a zircônia monoclínica possui CET da ordem de 6,5 x 10-6 K-1 
(25-500°C), valor consideravelmente inferior ao do revestimento cerâmico, o que pode 
gerar um campo de tensões complexo na interface entre a zircônia e o recobrimento 
estético, favorecendo à ocorrência de falhas (CARDARELLI, 2008; WILLIAM D. 
CALLISTER, 2014). 
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Desta forma, para garantir uma boa resistência do revestimento cerâmico aplicado 
sobre as estruturas de zircônia, recomenda-se após o jateamento com óxido de alumínio 
ou após qualquer tipo de desgaste da infraestrutura a realização de um tratamento 
térmico de recuperação da fase tetragonal (Tabela 1). Em seguida, procede-se com a 
aplicação do revestimento cerâmico, de acordo com as instruções do fabricante. 

Tabela 1 - Tratamento térmico de recuperação da fase tetragonal 

Para temperaturas de sinterização de até 1530°C: 

Taxa de aquecimento: 20°C/min 

Temperatura final: 1000°C/15min 

Taxa de resfriamento: 20°C/min 

Para temperaturas de sinterização acima de 1530°C: 

Taxa de aquecimento: 20°C/min 

Temperatura final: 1170°C/15min 

Taxa de resfriamento: 20°C/min 

 

 Devido à baixa condutividade térmica da zircônia, recomenda-se também utilizar 
uma taxa de resfriamento lenta nos ciclos de sinterização da cerâmica de recobrimento, 
de acordo com as recomendações do fabricante, para evitar o surgimento de tensões 
térmicas residuais que possam contribuir para a fratura do revestimento. 
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