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RESUMO

Neste trabalho cerâmicas dentais á base de zircônia (ZrO2) estabilizada com ítria
(Y2O3) foram estudadas em função da variação dos parâmetros de sinterização.
Blocos de zircônia (ZrO2-3%Y2O3) pré-sinterizados com dimensões de 40x15x15mm3
foram cortados e sinterizados em temperatura final de 1450°C, 1500°C, 1530°C e
1600°C. O patamar de sinterização variou de 2h ou 4h. Amostras sinterizadas com
dimensão final de 12x12x1mm foram lixadas, polidas e caracterizadas por sua
densidade relativa, fases cristalinas, microestrutura, dureza, tenacidade á fratura e
translucidez. Os resultados indicam que cerâmicas sinterizadas a 1450°C ou 1500°C
apresentaram porosidade, interferindo diretamente

na dureza, tenacidade

e

translucidez. O aumento da temperatura e do tempo levam a aumento, de tamanho de
grão. da dureza, e da translucidez. Porém na temperatura de 1600°C, há crescimento
exagerado dos grãos, o que reduz a tenacidade do material. Com a diminuição da
porosidade e o aumento do tamanho de grão temos uma elevada translucidez, no
entanto para aplicação no ramo da odontologia, mesmo a translucidez sendo um fator
de suma importância, os aspectos mecânicos devem ser analisados criteriosamente
visando aumento da confiabilidade da zircônia como prótese dentária.

Palavras-chave: cerâmicas dentárias, ZrO2(Y2O3), caracterizações, propriedades
mecânicas.

ABSTRACT

In this work, yttria-stabilized zirconia dental ceramics (ZrO2-Y2O3) were studied as a
function of the sintering parameters. Pre-sintered zirconia blocks (ZrO2-3% Y2O3) with
40x15x15mm3 were cut and sintered in a final temperature of 1450°C, 1500°C, 1530°C
and 1600°C. Sintered samples with 12x12x1mm were sanded, polished and
characterized by relative density, crystalline phases, microstructure, hardness, fracture
toughness and translucency. The results indicate that ceramic sintered at 1450°C or
1500°C had porosity, directly interfering in hardness, toughness and translucency. The
increasing of temperature and time, lead to an increasing of grain size. hardness and
translucency. But at the temperature of 1600°C, there is excessive grain growth, which
reduces the toughness of the material. With the decrease in porosity and increased
grain size have a high translucency, but for application in the field of dentistry is the
translucency of paramount importance, however the mechanical aspects must be
analyzed carefully in order to increase the reliability of zirconia as a dental material.

Keywords: dental ceramics, ZrO2 (Y2O3), characterizations, mechanical properties
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1 INTRODUÇÃO

A elaboração de materiais cerâmicos avançados obteve grandes avanços na
década

de

80,

sendo

verificada

inclusive,

uma

contínua

evolução

no

desenvolvimento destes materiais. Além disso, estes têm-se mostrado promissores
não só por razões estruturais, como na engenharia para a confecção de ferramentas
de corte, refratários, abrasivos, opacificadores e outros materiais mas também em
outras áreas como a medicina e odontologia. O emprego da zircônia na odontologia
é relativamente novo e começou na área de prótese dentária. A zircônia (ZrO2) tem
mostrado grande destaque entre as cerâmicas avançadas, atraindo muito interesse
de pesquisadores na área odontológica pela sua ótima aplicabilidade funcional e
estética. [1]

Apesar da casuística e do sucesso das restaurações metalocerâmicas, a
odontologia sempre buscou substituir materiais metálicos, principalmente em função
de resultados estéticos. Assim

o uso de cerâmicas a base de zircônia, (ZrO2 )

estabilizada por Y2O3 tem sido difundido na odontologia [2]. Uma grande evolução
nas técnicas de restauração dentária tem se estabelecido pelo uso dos materiais
cerâmicos de alto desempenho, aumentando a tendência à eliminação da
subestrutura metálica, chamadas de restaurações Metal free, utilizando para isso,
cerâmicas de maior tenacidade à fratura e resistência à fratura, minimizando a
possibilidade de falha mecânica em uso.

A zircônia estabilizada com ítria possui propriedades únicas e está sendo
utilizada não só para a confecção de núcleos de coroas e pontes fixas de cerâmica
pura, como também para a confecção de restaurações protéticas onde houve pouca
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destruição dental (inlays), restaurações protéticas onde houve extensa destruição
dental (onlays), inclusive na região mais pronunciada do dente (cúspide), pinos intracanais, aparelho de fixação do fio ortodôntico (brackets ortodônticos) e componentes
de implantes dentários (pilares e implantes).

A propriedade da zircônia estabilizada de sofrer transformação martensítica
(Tetragonal – Monoclínica) após a aplicação de uma tensão, gerando assim um
material com maior tenacidade, é de suma importância para a sua seleção. A
zircônia é uma excelente alternativa de tratamento por vários fatores: são
quimicamente inertes, possuem baixa condutividade térmica e elétrica, são
resistentes á compressão e tem excelente potencial para simular a aparência dos
dentes naturais, satisfazendo assim uma exigência da odontologia restauradora que
é a supressão da função e da estética simultaneamente.

A implantodontia é a especialidade da odontologia que tem por objetivo a
reposição de elementos dentários perdidos ou removidos.

Na implantodontia, a

estética é fator de grande importância, e deve-se considerar que os materiais
protéticos metálicos comprometem esse requisito em algumas situações. Com base
nesse pensamento, os sistemas de implantes utilizam componentes protéticos
cerâmicos. Cabe

ressaltar

que

estes

componentes

apresentam

limitações

mecânicas, devido à característica frágil das cerâmicas. Considerando que como
indicadores relativos à utilização de cerâmicas como materiais estruturais em
implantes, pode-se assinalar, como aceitáveis, para atendimento às solicitações
provenientes do trabalho de mastigação, uma resistência à fratura por flexão flexão
da ordem de 250 MPa e tenacidade à fratura Kic da ordem de 3 MPa.m1/2. Entendese que resultados de caracterização superiores a estes indicadores representam
garantia de confiabilidade. [1]
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A utilização de cerâmicas densas a base de zircônia, ZrO2, vem sendo
proposta em função do material, apresentar biocompatibilidade, elevada dureza e
resistência ao desgaste, além de resistência à fratura e elevada tenacidade à
fratura[3-4]. A zircônia apresenta as seguintes transformações de fase.

1170o C

2370o C

2680o C

Monoclínica  Tetragonal  Cúbica  Líquida

Todavia, o uso da zircônia parcialmente estabilizada em temperatura
ambientesomente é possível através da adição de óxidos metálicos como a ítria
(Y2O3), magnésia (MgO) e a céria (CeO) [5] uma vez que a transformação de fase de
tetragonal para monoclínica causa expansão volumétrica de 3 a 5% e, por isso,
trincas inviabilizariam o uso do material.
O presente trabalho se baseia no estudo de uma cerâmica dentária nacional,
à base de ZrO2 (Y2O3) visando apresentar suas propriedades e respectivas
correlações com a temperatura de sinterização final utilizada em sua fabricação.
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1.1 Objetivo e Justificativa

O objetivo desse trabalho foi avaliar as propriedades físicas e mecânicas de
cerâmicas comerciais nacionais a base de ZrO2 estabilizada com Y2O3, sinterizadas
em diferentes temperaturas afim de aplicação na área odontológica.

Esse estudo se baseia na possibilidade de aplicação de um produto nacional
com propriedades promissores para utilização em odontologia e servirá como
catálogo do produto comercial visando a otimização das suas propriedades entre os
técnicos em próteses dentárias. .
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Cerâmicas à base de zircônia – ZrO2

Implantes dentários cerâmicos possuem uma série de vantagens em relação
aos metálicos, quando usado em próteses implanto-suportadas. Dentre elas
podemos destacar sua estética; biocompatibilidade; elevada dureza; alta estabilidade
química. A função do sistema estomatognático é a mastigação. Em conseqüência,
deve-se esperar que as próteses dentárias possuam resistência mecânica, dureza,
tenacidade à fratura e resistência à compressão, bem como resistência à fadiga,
para suportar os esforços originários do processo de mastigação. As forças incidem
sobre as estruturas com direção e intensidade, as quais variam com a capacidade
muscular do indivíduo, região do elemento dentário, anatomia dentária, condições
locais, alimentação e hábitos do paciente [6-8].
A zircônia tetragonal (ZrO2) é um material cerâmico amplamente divulgado e
muito utilizado na atualidade, em função de suas propriedades físicas, mecânicas e
composição química. Este material é utilizado em várias áreas tais como: indústria
química, nuclear, aeroespacial e medicina. O emprego diversificado da zircônia devese principalmente a sua alta tenacidade e resistência mecânica, baixa relação
peso/resistência mecânica e boa resistência à corrosão em diversos meios
agressivos. Aliado a isso, esse material é bioinerte.
Na década de 70, cientistas anunciaram que as cerâmicas à base de zircônia
poderiam apresentar altos valores de resistência mecânica e tenacidade à fratura,
em temperatura ambiente, como os aços, a partir da transformação martensítica sob
tensão. No entanto, para se obter uma cerâmica com essas propriedades é
necessária uma microestrutura com características químicas (composição e
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homogeneidade) e físicas (tamanho e forma de grãos e poros) adequadas, além de
adição de óxidos, tais como MgO, La2O3, CaO, CeO2 e Y2O3. A adição desses óxidos
estabilizantes na matriz de ZrO2 permite a retenção das fases cúbicas e/ou
tetragonal, na temperatura ambiente.
A retenção da fase tetragonal metaestável, e sua consequente transformação
para a fase monoclínica, são consideradas pré-requisitos para o aumento da
tenacidade à fratura da cerâmica de zircônia, tornando-as um grande potencial para
aplicações como cerâmicas estruturais. A transformação tetragonal-monoclínica [3]
durante o resfriamento da zircônia pura apresenta um grande interesse tecnológico
devido à sua natureza semelhante à transformação martensítica, relacionada em
algumas evidências: a quantidade de fase transformada varia de acordo com a
mudança de temperatura; a fase tetragonal de alta temperatura não pode ser
estabilizada na temperatura ambiente através de abaixamento súbito de temperatura;
a transição ocorre com uma velocidade próxima à velocidade de propagação do som
nos sólidos, em temperaturas próximas a 1170 0C, conforme esquema abaixo:

1170o C

2370o C

2680o C

Monoclínica  Tetragonal  Cúbica  Líquida

Essa transformação é acompanhada por uma expansão volumétrica [3], que
varia entre 3 e 5 %. Isso provoca tensões internas na microestrutura do material,
gerando microtrincas ao redor da partícula transformada, tornando o corpo cerâmico
extremamente frágil, prejudicando as propriedades mecânicas e refratárias da
zircônia pura. Por outro lado, nas cerâmicas dopadas, as tensões internas que se
originam, absorvem energias de tensões externas aplicadas e melhoram as
propriedades mecânicas, especialmente a tenacidade à fratura.
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2.1.1 Mecanismos de tenacificação associado à transformação tetragonal
– monoclínica

a) Microtrincamento: O aumento de volume que ocorre na transformação gera
tensões tangenciais ao redor da partícula transformada, que induz ao aparecimento
de microtrincas. A trinca propaga-se até encontrar a partícula da fase monoclínica,
depois é desviada e torna-se ramificada [11].

b) Transformação de fase induzida por tensão: Uma trinca se propaga sob
tensão, e é gerado um campo de tensões ao seu redor, principalmente na ponta da
trinca. Como resultado, ocorre a transformação martensítica (fase tetragonalmonoclínica), criando um estado de compressão na matriz, sendo necessário que
ocorra uma energia extra para a propagação da trinca no material. Este fato tem
como conseqüência um aumento na tenacidade da zircônia [11].

c) Tensão de compressão na superfície da cerâmica: Através de tratamentos
mecânicos superficiais, como retífica e polimento, ocorre a transformação da
partícula tetragonal para monoclínica, onde são desenvolvidas tensões de
compressão na superfície da cerâmica. Como resultado, estas tensões aumentam a
tenacidade à fratura e a resistência mecânica na superfície. Este tipo de processo é
muito importante, visto que os defeitos superficiais são mais nocivos do que os
defeitos internos no corpo do material [3].
A classe de cerâmicas de zircônia estabilizadas com óxido de ítrio (Y2O3),
também chamadas de Y-TZP, é muito utilizada como biomateriais, pois, apresenta
boa biocompatibilidade. Em estudos recentes, em zircônia monolítica (Y-TZP) ou
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reforçada com alumina, não foram observadas reações adversas em células ou
tecidos vivos. O material foi avaliado quanto à sua biocompatibilidade e estabilidade
química, utilizando testes de solubilidade química ( ISO 6872:95 Dental Ceramics), e
os resultados foram plenamente satisfatórios. A Tabela 2.1 apresenta algumas das
principais propriedades da ZrO2 estabilizada com Y2O3.

Tabela 2.1 – Propriedades típicas de cerâmicas de ZrO2 estabilizadas com Y2O3 [12]
Massa específica - ρ (g/cm3)

Condutividade Térmica - κ

Resistência à flexão - σ

800 -

(MPa)

1000

2,0~2,2

Dureza - HV (GPa)

13

10,1~11

Tenacidade - KIC

9 – 10

6,0 ~6,1

(W.m.K-1)
Coef. Expansão Térmica - .α (10-6
o

-1

1/2

C )

(MPa.m )

Resistência ao choque térmico -

350

Coef. de Poisson - 

0,23

Módulo de Elasticidade - E (GPa)

200~210

Módulo de Weibull – m

12

Resistência à compressão – σ

2000~2500

0

T ( C)

(MPa)

2.2 Sinterização
O processo de sinterização pode ser entendido como um processo térmico cujo
objetivo principal é produzir uma forte união entre partículas quando ativadas
termicamente. A sinterização ocorre a temperaturas abaixo do ponto de fusão do
material cerâmico, usualmente acima de 50% da temperatura de fusão, através do
transporte difusional de massa e calor, dito sinterização via fase sólida (SFS). Ocorre
ainda através da formação de uma fase líquida, fase esta formada a partir da
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utilização de aditivos, que se fundem a temperaturas inferiores às da temperatura de
sinterização do material base, neste caso o processo é conhecido como sinterização
por fase líquida (SFL) [13-16].
De acordo com as propriedades requeridas, é importante o controle do grau de
porosidade dos materiais cerâmicos, pois para certas propriedades como,
condutividade térmica, translucidez e alta resistência mecânica, uma baixa
porosidade é requerida; ao passo que, em propriedades como permeabilidade,
materiais com alta porosidade são exigidos. Assim, a escolha do processo de
sinterização também se deve ao grau de porosidade pretendido nos corpos
sinterizados.

2.2.1 Sinterização via Fase Sólida

No processo de sinterização por fase sólida costuma-se analisar o efeito do
calor sobre duas partículas em contato, pela formação de um pescoço, gerando uma
interface, com consequente diminuição da área superficial total, conforme ilustrado
na Figura 2.1ª. O mesmo efeito pode ser extrapolado para o caso de contato entre
mais de duas partículas, conforme ilustra a Figura 2.1b.
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(a)

(b)

Figura 2.1: Modelo de duas esferas para estudo da sinterização em fase sólida: a) estágio inicial –
mecanismo de transporte de massa na evaporação condensação; b) estágio final – formação de
pescoço entre as duas esferas. (Níquel sinterizado a 1030°C, por 30 minutos) [17].

Tradicionalmente o processo de sinterização no estado sólido é dividido em
três estágios:

a) estágio inicial: Este estágio é caracterizado pela formação de contatos
interpartículas, desde a compactação, seguida de ativação dos mecanismos de
transporte de massa promovendo a formação e crescimento de “pescoços”, até o
ponto onde eles comecem a interferir entre si. Como consequência, há diminuição
da porosidade aberta, redução da área superficial e aumento da interface entre as
partículas.

b) estágio intermediário: Este estágio é caracterizado pela densificação do
compacto e pelo decréscimo dos diâmetros dos poros interligados. Há o alargamento
dos pescoços, canais de poros são fechados e os poros se tornam esféricos. A
porosidade aberta praticamente desaparece.
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c) estágio final: É caracterizado pelo isolamento e eliminação gradual dos
poros residuais.

A Figura 2.2 mostra, esquematicamente, a variação da porosidade de quatro
(04) partículas esféricas, durante o processo de sinterização no estado sólido, em
cada um dos três estágios.

Figura 2.2: Variação da porosidade e conseqüente retração, durante o processo de sinterização no
estado sólido [17].

A Figura 2.3 mostra os estágios de sinterização, por fase sólida, os quais estão
resumidamente descritos.
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Figura 2.3: Estagios da sinterização por fase sólida [15]

2.2.1.1 Mecanismos de transporte de massa no estado sólido

Durante o processo de sinterização por fase sólida, prevalece o transporte de
massa, que tem por consequência a diminuição da área superficial e a redução da
energia do sistema.
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Os caminhos de transportes de massa responsáveis pela sinterização devem
incluir fenômenos como difusão volumétrica, difusão através do contorno de grãos,
evaporação/condensação ou qualquer combinação das mesmas. Em todos os casos,
a força termodinâmica é a responsável pela redução da energia superficial, pois ela é
induzida, pelo excesso de energia superficial, a transportar material durante a
sinterização. Na consideração dos mecanismos de transporte durante a sinterização
devem-se incluir, além dos caminhos, a fonte e o sumidouro de massa.
Na Figura 2.4 são apresentados, basicamente, seis possíveis mecanismos para
transporte de massa, durante a sinterização em fase sólida, detalhados na Tabela
2.2. Verifica-se que todos os mecanismos levam a um crescimento do pescoço. No
mecanismo de difusão através do contorno de grão, a massa origina-se no próprio
contorno e acaba por se depositar na interseção do contorno de grão com a
superfície de pescoço. Isto somente será possível através de uma redistribuição
superficial da massa que chega à interseção do contorno de grão com a superfície
do pescoço. Portanto, o mecanismo de difusão através do contorno de grão dá-se
em dois estágios consecutivos: difusão de material através do contorno de grão,
seguido de uma redistribuição superficial.
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Figura 2.4: Mecanismos de transporte de massa durante a sinterização sólida [15]. Onde: r =
raio inicial da partícula; = raio de curvatura do pescoço; x = altura do pescoço; ∆y = parâmetro de
aproximação dos centros; T = discordâncias

Tabela 2.2 – Mecanismos de transporte de material drante o crescimento do
pescoço, na a sinterização via fase sólida.
Mecanismo

Caminho de Transporte

Fonte do material

Sumidouro

1

Difusão pela superfície

Superfície

Pescoço

2

Difusão pelo volume

Superfície

Pescoço

3

Evaporação-Condensação

Superfície

Pescoço

4

Difusão pelo contorno de grão

Contorno do grão

Pescoço

5

Difusão pelo volume

Contorno de grão

Pescoço

6

Difusão pelo volume

Discordâncias

Pescoço
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2.3 ZrO2 para Prótese dentária

A zircônia dopada com ítria é hoje o material cerâmico utilizado na
odontologia de maior tenacidade chegando a valores de até 900 MPa, segundo [18].
Sendo a principal substituta dos metais na infraestrutura das próteses cerâmicas.
Além da alta resistência mecânica a zircônia possui características como inércia
química, o que a torna altamente biocompatível.
Para a confecção de próteses dentárias são utilizados blocos pré-sinterizados
de zircônia estabilizada com ítria ZrO2 (Y2O3). Neste caso, a prótese é usinada em
dimensões maiores pois após a sinterização há contração volumétrica da prótese de
aproximadamente 20%.
Este processo de usinagem utilizado na confecção das próteses odontológicas
é denominado Sistema CAD/CAM (Computer Aided Design/ Computer Aided
Manufacturinge) este refere-se ao conjunto de eauipamentos e ferramentas usados
na fabricação das peças, estruturas e componentes empregados em várias
aplicações. Na odontologia, o início do emprego dos sistemas CAD/CAM ocorreu no
final da década de 70 e início da década de 80 do século passado.
Os sistemas comerciais CAD/CAM utilizado para confecção de próteses
odontológicas é composto basicamente por um dispositivo para a leitura (scanner) e
captação da forma do modelo ou troquel, software específico para manipular a
imagem virtual obtida, computador, unidade de usinagem e sistema de sinterização.
Com os dados captados pelo programa computacional projeta uma peça com
dimensões maiores que as reais e gera o arquivo para usinagem da peça. A zircônia
é a cerâmica avançada que apresenta melhor desempenho mecânico para o uso
odontológico e usinagem com o sistema CAD/CAM.
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2.3.1 Indicações da Zircônia em Odontologia

A zircônia tem sido utilizada em revestimentos de fornos e como material
refratário em indústrias cerâmicas e de vidro. Como é uma cerâmica bastante
tolerada pelos tecidos humanos, isto é, biocompatível, pode ser usado para a
fabricação de articulações artificiais. Também é empregado em trocadores de calor,
tubos de vácuo e filamentos de lâmpadas e para fins militares, como agente
incendiário, e na confecção de joias como óxido de zircônio, na forma de gema.
Em Odontologia, as cerâmicas de zircônia têm sido utilizadas para a
confecção de pinos intrarradiculares, infraestruturas de próteses parciais fixas (PPF)
e de coroas unitárias, implantes dentários e pilares protéticos, brackets ortodônticos
e PPFs adesivas.
Dentre as indicações da zircônia, as próteses fixas tem tomado um lugar de
destaque nos procedimentos restauradores, seja sobre dente ou sobre implante, ou
até mesmo no caso de infraestruturas para prótese do tipo protocolo. Entretanto,
dentre os cuidados necessários para que se garanta a longevidade do tratamento
restaurador com próteses de zircônia, a espessura do conector é um fator de
extrema importância que não pode ser negligenciado, uma vez que a fratura do
conector é o principal tipo de falha relatada por diversos estudos clínicos [19].

2.3.2 Apresentação Comercial da Zircônia

A zircônia apresenta-se comercial na forma de blocos, e as restaurações
dentárias de zircônia são confeccionadas por subtração, a partir da fresagem destes
blocos. O mercado disponibiliza blocos com diversos tamanhos/formatos, os quais,
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são selecionados de acordo com a extensão da restauração a ser confecciona. Os
blocos de zircônia podem ser classificados conforme a sinterização.

- Zircônia totalmente sinterizada - Necessita de mais tempo para a fresagem (2 a 4
horas por unidade), embora não seja necessário submeter a zircônia a um novo ciclo
de queima durante horas. Por outro lado, o desgaste dessa zircônia com pontas
diamantadas promove a formação de lascamentos/trincas na superfície da cerâmica,
comprometendo a sua resistência e longevidade da restauração, razão pela qual os
autores aconselham o uso mais favorável da zircônia parcialmente sinterizada.

- Zircônia parcialmente sinterizada - Permite uma manipulação mais fácil e rápida de
zircônia por parte do técnico em prótese dentária, uma vez que a sua dureza ainda é
baixa neste momento. Após o preparo, a cerâmica é submetida ao processo de
queima (sinterização) em forno específico, durante um período de 6 a 8 horas.Como
resposta à queima, o material sofre retração volumétrica. Para controlar essa
contração, o fabricante do bloco informa a quantidade de contração percentualmente
para aquele lote de blocos, e o sistema de fresagem é calibrado para que a peça
seja fresada maior e depois da contração fique adaptada ao modelo. Alguns destes
blocos têm essa contração marcada no próprio bloco por meio de um código de
barras.
A maioria dos sistemas de fresagem utiliza a zircônia parcialmente sinterizada,
uma vez que a sua manipulação é mais fácil, além de que as trincas geradas durante
o processo de fresagem da cerâmica são eliminadas após a sinterização, ao
contrário da zircônia totalmente sinterizada.
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2.4 Sistema CAD/CAM

Dentre as vantagens dos sistemas CAD/CAM (Computer Aided Design/
Computer

Aided

Manufacturinge),

destacam-se:

rapidez

nos

procedimentos

comparadas com as técnicas convencionais, dispensa a realização de modelos
refratários, biocompatibilidade, ausência de fundição de metal, estética natural das
restaurações, durabilidade, baixa taxa de fraturas devido à alta qualidade dos blocos
cerâmicos,

os

quais

são

confeccionados

industrialmente,

garantindo

alta

homogeneidade dos seus componentes e pouquíssimas porosidades internas no
bloco de cerâmica.
Atualmente, há dois tipos de sistema CAD/CAM, os quais são classificados de
acordo com a disponibilidade de ceder os arquivos que contem os dados realizados
pelo escaneamento: abertos e fechados.

2.5 Transluc idez

A translucidez apresentada pela zircônia é um dos maiores atrativos deste
material, visando aplicações em próteses dentárias. Sua capacidade de permitir a
passagem parcial de luz possibilita ao produto final, excelente estética, a qual deve
ser utilizada como ferramenta, pelos técnicos em prótese, para obter resultados
otimizados na estética final do paciente.

Um estudo realizado pela empresa VITA

[20] apresentou resultados comparativos de translucidez entre diferentes marcas
comerciais de zircônia. Os resultados desta pesquisa são apresentados na figura 2.5
e figura 2.6.
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Figura 2.5 - Influência da espessura da camada cerâmica: na esquerda, corpo de prova VITA InCeram YZ com 0,3 mm e na direita com 0,7 mm.

Figura 2.6 - : Representação esquemática dos valores de transmissão medidos.

Na figura 2.5 fica evidenciado que a espessura do corpo de prova analisado,
interfere na translucidez do material. Assim, para efeito comparativo, deve-se primar
pela uniformidade as espessura analisada.
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Na figura 2.5, identifica-se uma certa constância na translucidez de diferentes
marcas comerciais européias e americanas. Não há diferenças significativas entre os
materiais encontrados no mercado.
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3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Material

Nesse trabalho foram utilizados Blocos pré-sinterizados de óxido de zircônio
(ZrO2), estabilizados com 3%mol de óxido de ítrio (Y2O3)

com dimensões de

40x15x15mm³ (Figura 3.1), desenvolvidos pela empresa ProtMat Materiais
Avançados, para aplicações em sistemas Sirona Cerec InLab®.

A especificação

deste material é apresentada na Tabela 3.1.

Figura 3.1 – Blocos comerciais de ZrO2(3%Y2O3) pré-sinterizadas nas dimensões 40X15X15mm3

Tabela 3.1 – Especificações dos blocos de zircônia – ProtMat
Propriedades

Valores

%Y2O3

3% mol.(5,6% em peso)

Fases cristalinas

95% tetragonal / 5% monoclínica

Tamanho do cristalito

50 nm

Tamanho médio de partículas

0,17 ± 0,02 (µm)

Pureza

99,9%

Densidade Teórica

6,05 g/cm3

Outras características

Biocompatível,

não

citotoxico,

Retração

aproximadamente = 20%, Fator de expansão
F=1,2500.
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3.2. Métodos

3.2.1. Preparação das amostras

a)

Corte

As amotras pré-sinterizadas foram cortadas com disco diamantado acoplado
na cortadora de precisão Isomet Buehler 4000 com velocidade de corte de 300
rotações por minuto, sob uma taxa de avanço de 1,5 mm/min. Foram obtidas
superfícies planas, e sem curvaturas devido ao uso de disco de diamante de
granulometria fina para o corte e os corpos de prova apresentaram um dimensão
após o corte de aproximadamente 15x15x2mm, nas peças pré-sinterizadas.

b)

Ajuste da espessura

A espessura das amostras pré-sinterizadas foi ajustada através da técnica de
lixamento com Politriz automática e disco de SiC até alcançar a espessura de
1,5mm.

c)

Sinterização

Os corpos foram sinterizados em forno MAITEC F1650, aplicando-se
temperatura de 1450 0C, 1500 0C, 1530 0C e 1600 0C, com patamar de 120min (2h) e
240min (4h), mantido para todas as condições utilizadas nesse trabalho. A taxa de
aquecimento foi de 10°C/min até a temperatura final pré-estabelecida. A taxa de
resfriamento foi de 5°C/min até a temperatura ambiente, visando minimizar os
possíveis efeitos do resfriamento mas propriedades do material.
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d)

2° ajuste da espessura

Após a sinterização, os corpos de prova passaram novamente pelo processo
de lixamento com disco de SiC ate alcançar 1,0 ± 0,1mm de espessura. Após o
lixamento estas amostras foram polidas com pastas diamantadas até granulação de
1µm.
3.3 Avaliação das Propriedades

3.3.1 Densidade Relativa

A densidade relativa foi avaliada pelo Método de Arquimedes. Esta técnica
consiste em verificar o volume de líquido deslocado pelo corpo sólido da amostra
quando esta foi imersa em água destilada.
As amostras foram pesadas em uma balança de precisão de 0,001g, ainda
secas e a seguir foram imersas em água destilada e fervidas por 1h.
O cálculo da massa específica das amostras sinterizadas foi executado
utilizando o princípio de Arquimedes, ou seja, com a imersão do corpo de prova por
um fio de nylon, utilizando água destilada a 20 0C como veículo. Foram realizadas 10
medições em balança de precisão (10–5 g), e cujos valores foram aplicados na
Equação 3.1.

 SINT 

W1   H 2O
W1  (W 2  W f )
(3.1)

onde:
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ρSint = massa específica das amostras sinterizadas [ g/cm3 ]
W 1 = massa da amostra seca [ g ]
ρH2O = massa específica da água a 20 0C [ g/cm3 ],
W 2 = massa da amostra imersa [ g ],
W F = massa do fio imerso [ g ].

O valor da massa específica da água (ρH2O) foi obtido utilizando a Equação
3.2, como função da temperatura absoluta “T“.

 H 2 O  1,0017  0,0002315.T

(3.2)

A densidade relativa (ρRel) foi calculada pela relação entre a massa específica
da cerâmica sinterizada (ρSint) e a massa específica teórica de cada composição
estudada ( ρT ), e equivalente a 6,05g/cm3. Como é mostrado na Equação 3.3.

 Re l  (

 s int
)  100
T

[%]

(3.3)

3.4 Preparação Ceramográfica

As dimensões de todas as amostras sinterizadas utilizadas neste estudo foram
de aproximadamente 12X12X1mm, após a siterização. Para o embutimento a frio,
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usou-se a resina SereFix da Struers. Na etapa de lixamento, usou-se a seguinte
seqüência de granas: 40 e 20 µm respectivamente. Para o polimento semiautomático das amostras, utilizou-se suspensões de diamante com granulometrias
de 15, 9, 6 µm respectivamente. Nas etapas de lixamento e polimento semiautomático, usou-se uma politriz JEAN WIRTZ – Phoenix 4000 da Buehler, conforme
figura 3.2.

Figura 3.2 – Politriz JEAN WIRTZ – Phoenix 4000 da Buehler (USP-EEL).

Para o polimento automático, etapa final do polimento, utilizou-se suspensões
de diamante com granulometrias de 3 e 1 µm respectivamente, a rotação do prato de
polimento foi mantida em 300 rpm por cerca de 20 minutos, com uma força constante
de 100 N.

3.4.1 Microscopia ótica
Para acompanhamento do processo de lixamento e polimento, foi utilizado um
microscópio Leica modelo DM IRM, conforme figura 3.3.
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Figura 3.3 – Microscópio ótico Leica modelo DM IRM (USP-EEL).

3.4.2 Ataque térmico
Após a etapa de preparação ceramográfica, foi realizado ataque térmico,
tendo como objetivo a revelação da microestrutura do material. Para as amostras
sinterizadas, foi feito o ataque térmico a 1400 ºC com patamar de 15 minutos, a taxa
de aquecimento foi de 20 ºC/min e resfriamento 10 ºC/min.

3.5 Caracterizações
3.5.1 Caracterização cristalográfica
As fases presentes nos pós cerâmicos e amostras sinterizadas, foram
identificadas por difração de raios X, utilizando radiação Cu-Kα com varredura entre
200 e 800, aplicando-se passo de 0,050 e 3s/contagem. A Figura 3.4 ilustra o
difratômetro de raios – X, modelo XRD – 6000 da Shimadzu, utilizado nesta etapa.
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Figura 3.4 – Difratômetro de raios – X, modelo XRD – 6000 da Shimadzu

3.5.2 Análise Microestrutural
A análise microestrutural nos corpos-de-prova foram realizados utilizando
microscópio eletrônico de varredura (MEV). As amostras polidas e posteriormente
atacadas foram analisadas em microscópio eletrônico de varredura em diferentes
regiões, aplicando-se diferentes ampliações. Após captura das imagens, uma
população de grãos da ordem de 1000 grãos por condição de sinterização foi
analisada utilizando analisador de imagens IMAGEJ. Com isso os tamanhos médios
de grão e seus respectivos desvios-padrao foram determinados.
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3.5.3 Propriedades Mecânicas das amostras sinterizadas
Dureza e tenacidade á fratura serão avaliadas, utilizando método de
indentação Vickers,
baseando-se nas normas ASTM-C-1327-99 [20] e ASTM-C-1421-99 [21]. Os
resultados serão correlacionados com a densificação, quantidade de fase tetragonal
e microestrutura.

a) Dureza Vickers (HV)
A metodologia utilizada para a determinação dos valores de dureza das
amostras, seguiu a norma ASTM C 1327-99 [21], a qual fornece o método de teste
padrão para a obtenção da dureza Vickers de cerâmicas avançadas.
Por razões estatísticas, foram realizadas 30 impressões Vickers nas
superfícies de cada uma das amostras polidas, utilizando-se uma carga de 2 Kgf ,
aplicada durante 30 segundos. A Figura 3.5 apresenta de forma esquemática uma
indentação Vickers.

Inde
ntaç

l
Trincas
c
radiais

Figura 3.5 - Desenho esquemático da indentação Vickers.
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As impressões foram realizadas de tal forma que a distância entre os centros
das impressões seja de quatro vezes a diagonal da indentação (4d).
Somente as diagonais de impressão consideradas aceitáveis dentro dos
padrões da norma foram medidas utilizando o microscópio ótico, e analisador de
imagens, com aumento de 100x.

Após a medição das diagonais de impressão,

serão calculados os valores da dureza Vickers do material (GPa), conforme a
equação 3.4:

P
HV  0,0018544. 2 
d 

(3.4)

Onde:
HV = Dureza Vickers (GPa);
P = carga aplicada (N);
d = média aritmética do comprimento das duas diagonais (mm).

b) Tenacidade à Fratura (KIC)
A metodologia utilizada para a determinação dos valores de tenacidade à
fratura das amostras, seguiu a norma ASTM C 1421-99 [22], a qual fornece o método
de teste padrão para a obtenção da tenacidade à fratura de cerâmicas avançadas
em temperatura ambiente.
Cada impressão Vickers apresenta dois pares de trincas radiais,(Figura 4.2) o
que geram um total de 60 pares de trincas. Nos cálculos, foram utilizadas para cada
amostra pelo menos 30 pares de trincas perfeitas, ou seja, aquelas que não
apresentaram interações com imperfeições de polimento e desvios da trajetória da
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trinca nucleada a partir dos vértices das indentações. A medida do comprimento das
trincas foi realizada logo após o ensaio de dureza, buscando evitar o crescimento
lento de trinca após a impressão, iniciado pelo campo de tensão que atua após o
carregamento.
Os valores de tenacidade à fratura foram calculados com base na equação
(3.5) proposta por [23]:
E
K IC  0,016 
H

1

2

P
c

3 2

(3.5)

Onde:
KIC = tenacidade à fratura do material (MPa.m1/2),
P = carga aplicada (N),
E = módulo de elasticidade do material, calculado pela regra das misturas (GPa),
H = dureza do material(GPa),
a = semi-diagonal da impressão Vickers (m),
l = comprimento da trinca(m); c = l + a (m).

3.5.4 Translucidez
A translucidez foi determinada em dispositivo composto de caixa isolada
composta de duas câmaras: uma das câmaras é totalmente escura com luz negra, e
outra com fonte de luz independente (Figura 3.6).
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O recipiente possui um orifício por onde obrigatoriamente a luz passa, e onde
as amostras foram fixadas com presilhas em uma posição padronizada. Com isso, na
câmara escura, o luximetro foi instalado e após fixação das amostras, foi medida a
translucidez dos materiais. As medidas foram realizadas por tempo padronizado de
30s, e o aparelho identifica a translucidez máxima e mínima. Em cada condição de
sinterização duas amostras foram medidas e as medidas foram feitas em duplicatas.
Os resultados desta medida foram determinados e discutidos em função das
condições de sinterização e dos seus respectivos resultados de densificação e
microestrutura.

Figura 3.6 Dispositivo avaliador de Translucidez a partir da captação da passagem de luz pelo
aparelho Luximetro.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Densidade Relativa, fases cristalinas e microestrutura
A Figura 4.1 apresenta os resultados de densidade relativa dos materiais
sinterizados como função da temperatura de sinterização e do tempo de patamar
utilizado.

Densidade Relativa (%)

100
2h
4h
98

96

94

92

90
1450

1500

1550

1600

Temperatura (oC)
Figura 4.1. Densidade relativa das amostras sinterizadas em função dos parâmetros de sinterização.

É demonstrado que há aumento da densificação em função do aumento da
temperatura de sinterização e do tempo utilizado como patamar. Note que os
maiores valores de densificação são possíveis em temperaturas de 1530 e 1600 0C.
Nestas temperaturas, os mecanismos de sinterização por fase sólida atuam com
mais facilidade e possibilitam a eliminação quase total dos poros presentes nas
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amostras [13,15].
A Figura 4.2 apresenta os resultados de análises de difração de raios X
realizadas em diferentes condições de sinterização. São apresentados, os
difratogramas das condições de siterização a 1400O C- 2h e 1600o C- 4h, por serem
as condições extremas de fabricação, e que mostram o perfil representativo para
todas as condições intermediárias.
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Figura 4.2. Difração de raios X das amostras sinterizadas a 14500C-2h e 16000C-4h.

São apresentados aqui os dois extremos de condições realizadas neste
trabalho, com temperaturas de 14500C-2h e 16000C-4h. Independentemente da
condição de sinterização utilizada, em todas as condições estudadas, somente a
fase tetragonal foi observada como fase cristalina após a sinterização, sugerindo
que, dentro dos limites de detecção do difratômetro, essa é a única fase presente no
material.
A Figura 4.3 apresenta resultados das caracterizações realizadas por
microscopia eletrônica de varredura, nas amostras sinterizadas em diferentes
condições de sinterização.
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Figura 4.3. Micrografias obtidas por MEV que revelam a microestrutura de cerâmicas a base de
ZrO2(3%Y2O3) sinterizadas em diferentes condições. (Ampliação 10000X)

Observa-se um crescente aumento do tamanho de grão, em função do
aumento da temperatura de sinterização utilizada.

Quando se comparam os

diferentes tempos de sinterização, não observa-se diferenças significativas. Porém,
em temperaturas mais elevadas, tais como 15300C e 16000C, o tempo tem influência
considerável no crescimento de grão, levando a grãos com crescimento exagerado,
como observado na Figura 4.4.
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Figura 4.4. Tamanho médio dos grãos em função da Temperatura de sinterização

É possível identificar que, a 1450°C, o tamanho médio de grão é de 0,28 µm e
0,33 µm para materiais sinterizados por 2h ou 4h respectivamente, promovendo
diferença de 15% no tamanho de grão em função de tempo e patamar. Na
temperatura de 1600°C os tamanhos de grão são da ordem de 1,25 µm e 1,55 µm
para 2h ou 4h respectivamente, indicando aumento de cerca de 28% do tamanho de
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grão em função do patamar sinterizado.

4.2 Caracterização Mecânica

A Figura 4.5 apresenta os resultados de dureza em função das condições de
temperatura e seus tempos de patamar.
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Figura 4.5 Microdureza em função da temperatura e tempos de sinterização

Os resultados indicam que a temperatura de sinterização influenciou na
Microdureza das amostras, demostrando acréscimo da dureza até a temperatura de
1530°C. De 1530°C à 1600°C observamos um patamar, com uma estabilização dos
valores de microdureza, não havendo diferenças significativas da microdureza entre
as amostras sinterizadas em 1530 °C e 1600 °C. Podemos então correlacionar o
aumento da microdureza com a diminuição dos poros, pois quando há a indentação
o penetrador tem mais dificuldade de indentar em amostras totalmennte densas, o
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que indica maior dureza.
A Figura 4.6 apresenta os resultados de tenacidade à fratura em função das
condições de sinterizacao
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Figura 4.6 Tenacidade a fratura em função da temperatura de sinterização

A observação dos resultados apresentados na Figura 4.6, indicam que á
crescimento dos resultados de tenacidade à fratura em função do aumento da
temperatura de sinterização, entre as temperaturas de 1450°C, 1500°C e 1530°C.
Nesta faixa de temperatura, e efeito de aumento da densidade relativa,
claramente observada na Figura 4.1, pode ser inferido ao aumento da densificação:
Enquanto amostras sinterizadas a 1450°C possuem densidade relativa próximo a
92%, o aumento da temperatura aproxima os resultados de 100%. O tempo não
interfere consideravelmente nesse comportamento. Ao observar o aumento da
temperatura de sinterização,para1600°C, os valores de tenacidade à fratura sofreu
redução.
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Esse comportamento provavelmente esta ligado ao crescimento exagerado
dos grãos. Conforme mostrado nas figuras 4.3 e 4.4, o tamanho do grão sofre um
amento considerável em amostras sinterizadas a 1600°C.

Nesta condição o

tamanho médio chega a 1,25µm (patamar de 2h) ou 1,55µm (patamar de 4h). Com o
aumento do tamanho dos grãos, a população de grãos sujeitos a transformação
martensítica diminui, diminuindo a capacidade tenacificante do material. Além disso,
o mecanismo secundário de tenacificação da Zircônia, por deflexão de trincas, perde
a sua capacidade, pois o número de desvios pelos contornos de grão são
diminuídos.

4.3 Translucidez

Os valores médios das medidas de translucidez são apresentados na Figura
4.8 em função das condições de sinterização.
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Figura 4.7 Translucidez em função da Densidade Relativa
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Figura 4.8. Translucidez em função da temperatura e do tempo de sinterização.
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Figura 4.9. Translucidez em relação ao tamanho de grão
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Os resultados indicam um efeito significativo do aumento da temperatura nos
valores de translucidez. A presença de porosidade nas amostras sinterizadas a
14500C e 15000C, inferida pelos resultados de densificação apresentados na Figura
4.7, que são da ordem de 8% e 4% respectivamente, representam considerável
bloqueio a passagem de luz do material analisado, indicando que, nestes casos a
translucidez fica comprometida dentro de um determinado limite. Nas condições de
menores temperaturas, 14500C e 15000C, não há percepção de grandes ganhos de
translucidez relacionados aos tempos de sinterização utilizados. Na Figura 4.9 podese ainda ser observado que as temperaturas de 15300C e 16000C possuem maiores
valores de translucidez e que assim como a temperatura, o tempo de patamar
influencia os valores finais medidos. É fato que nestas condições há densificação
praticamente completa, como mostra a Figura 4.8, e verifica-se ainda um grande
aumento do tamanho médio dos grãos tanto com o aumento da temperatura quanto
do tempo, sendo assim, esta eliminação quase total dos poros e o crescimento dos
grãos beneficiam as propriedades finais de translucidez do material.
Do ponto de vista de aplicação odontológica, deve ser salientado que estes
resultados também estão sob influência da espessura da parede do casquete que
está sendo fabricado. Além disso deve ser lembrado que existe uma série de
aplicações posteriores de porcelana em diferentes camadas e cores, que poderão
influenciar este resultado estético. Sendo assim, o profissional de próteses dentárias
deve estar atento às características mecânicas do material que está sendo
desenvolvida, pois os parâmetros de sinterização são fortemente influenciados por
eles. Em estudos anteriores [18], foi demonstrado que o aumento da temperatura de
sinterização reduz a confiabilidade das cerâmicas, parâmetro este medido pelo uso
da Estatística de Weibull, indicando que amostras sinterizadas a 15000C, 15300C e
16000C possuem redução do modulo de Weibull, que é da ordem de 10,4, 10,2 e 9,8
respectivamente. Um outro fato a ser considerado é que o tamanho dos grãos
influencia a degradação da zircônia em meio a saliva [24] como também foi
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demonstrado anteriormente.
Sendo assim, os profissionais que trabalham o efeito estético da zircônia nas
próteses dentárias, deve levar em consideração as condições onde esta cerâmica irá
desempenhar suas funções, levando em consideração a geometria das próteses,
além dos esforços mecânicos aos quais ela estará sujeita. Pode-se propor que em
casos unitários e/ou de dentes anteriores (responsáveis pelo corte dos alimentos e
pelo sorriso) de até três elementos, pode-se otimizar os efeitos estéticos,
sinterizando os materiais em temperaturas superiores, pois as cargas mastigatórias
são

consideravelmente menores que nos dentes posteriores (responsáveis pelo

esmagamento e trituração dos alimentos e as maiores cargas mastigatórias), e os
dentes ficarão menos expostos a ação da saliva. Porém, em casos relativos aos
dentes posteriores, tais como pontes fixas, onde vários elementos podem ser
conduzidos em uma mesma prótese, sugerimos trabalhos com temperaturas de
sinterização menores, mas que otimizam as propriedades mecânicas e garantam
maior confiabilidade das próteses desenvolvidas.
Foi observado também um aumento da translucidez das amostras quando os
grãos são maiores e quando a densidade relativa das amostras é maior, ou seja,
com o aumento da temperatura e do tempo de sinterização das amostras obtivemos
peças com uma maior translucidez, maior densidade relativa e crescimento dos
grãos.
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5. CONCLUSÕES

As cerâmicas de zircônia desenvolvidas neste trabalho possuem aumento da
densidade relativa, da microdureza e da tenacidade a fratura em função do aumento
da temperatura e do tempo de sinterização utilizados. Esse comportamento também
é observado nos aspectos microestruturais que indicam que o tamanho de grão da
zircônia é consideravelmente maior em materiais sinterizados a 15300C e 16000C.
Com a redução da porosidade e o aumento do tamanho de grão, notável aumento da
translucidez é observada nos materiais sinterizados, o que indica que a ascensão
dos valores de translucidez está diretamente relacionada a diminuição dos contornos
de grão e da porosidade dos materiais, condições que inibem a passagem de luz em
uma superfície. Por outro lado, em aplicações deste materiais no ramo da
odontologia, os aspectos mecânicos devem ser considerados na hora de definir
condições de sinterização visando aumento da confiabilidade dos materiais como
próteses dentárias.
Fica claro portanto que para aplicação odontológica a Zircônia apresenta
propriedades excelentes. Contudo, é necessária a indicação correta para cada caso
especificamente para que o material tenha o desempenho esperado pelo
profissional. As propriedades da Zircônia avaliadas em nosso estudo nos mostra que
apesar da translucidez ( que é uma característica importantíssima na Odontologia,
pois trabalha sempre a estética levando a perfeição), aumentar juntamente com o
aumento da temperatura, a Tenacidade a fratura na temperatura mais alta perde sua
excelência. Portanto uma temperatura segura para Próteses anteriores ou
posteriores, sejam elas unitárias ou conjugadas seria de aproximadamente 1530°C,
na qual, associam-se alta densificação, alta tenacidade à fratura e dureza,
microestrutura homogênea e boa translucidez.
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