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Resumo

O sistema “In-Ceram” Alumina, fabricado pela VITA, consiste numa técnica de confecção 

de uma infra-estrutura cerâmica para coroas dentais. Uma primeira queima é realizada na 

alumina depositada pelo processo de slip casting sob um troquel de gesso que reproduz o 

dente preparado para receber a coroa. Numa segunda queima, a alumina é infiltrada por um 

sistema vítreo, conferindo a este conjunto uma elevada resistência mecânica. Neste trabalho 

procurou-se estudar a composição de um novo material infiltrante baseado no sistema Li2O

– ZrO2 – SiO2 – Al2O3 (LZSA) com adição de La2O3 ou CaO, a fim de substituir o material 

importado mais usado atualmente (In-Ceram glass da Vita Zahnfabrik), proporcionando a 

alumina as propriedades mecânicas desejáveis para seu emprego como infra-estrutura de 

suporte às coroas puras de cerâmica utilizadas na odontologia, diminuindo custos frente a 

esse sistema oferecidos hoje no mercado. O acréscimo de óxido de lantânio (frita A) e 

óxido de cálcio (frita B) foi realizado na tentativa de aumentar a viscosidade do LZSA e 

diminuir a sua temperatura de fusão. As fritas foram depositadas sobre amostras de alumina 

e levadas ao forno tubular a 1400°C sob vácuo em dois grupos (1 e 2). Para outros dois 

grupos (3 e 4) foi realizada uma segunda infiltração, seguindo os mesmo parâmetros da 

primeira. Um 5° grupo foi utilizado como grupo controle onde as amostras de alumina pura 

não foram submetidas a qualquer processo infiltratório. Os vidros se mostraram eficazes 



tanto na qualidade da infiltração como nos resultados das análises de resistência mecânica. 

Os grupos que foram submetidos à dupla infiltração obtiveram melhores resultados de 

resistência mecânica, sendo perfeitamente compatíveis com o meio oral nesse quesito 

técnico. A média dos resultados obtidos para resistência mecânica para os grupos 1, 2, 3, 4 

e 5 foram respectivamente 98 MPa, 90 MPA, 144 MPA, 236 MPa e 23 MPa. 
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Abstract

The system “in-Ceram” Alumina, produced by VITA, consists in a technique of prepare of 

a substructure of ceramics to dental crowns. First burning is made in the alumina decanted 

by slip casting process under a stone die that reproduces the tooth prepared to receive a 

crown. In a second burning, alumina is infiltrated by vitreous system, giving to this set a 

high mechanic resistance. In this work, it’s made a study of the composition of a new 

infiltrating material more used nowadays, giving to alumina desirable mechanics 

proprieties to its using like substructure of support to ceramic’s crown used in the market 

today.  The addition of Lanthanum oxide (frit A) and calcium oxide (frit B) was made in 

attempt to increase the viscosity of LZSA and to reduce fusion temperature. The frits were 

put over samples of alumina and took to the tubular oven to 1400ºC under vacuum for two 

groups (groups 1 and 2). For another two groups (groups 3 and 4) it was made a second 

infiltration, following the same parameters of the first. A fifth group was utilized like group 

of control where the samples of pure alumina were not submitted to any infiltrating process. 

Glasses manifested efficient both in quality and results of analysis of mechanic resistance, 

being perfectly compatible with oral environment in this technical requisite. The groups 

that made a second infiltration had he best results of fracture toughness, qualify the use in 

the oral cavity in this technical question. The average of results achieved for mechanic 



resistance to groups 1, 2, 3, 4 and 5 were respectively 98 MPa, 90 MPa, 144 MPa, 236 MPa 

and 23 MPa.

_________________________________________________________________________
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1 INTRODUÇÃO 

Os materiais cerâmicos têm encontrado cada vez mais utilidade e aplicações na 

odontologia, decorrentes de freqüentes pesquisas apresentando evolução contínua em suas 

propriedades, como biocompatibilidade, estética, resistência ao ciclo mastigatório e à ação 

química do bolo alimentar. Os materiais cerâmicos são os que se mais aproximam das 

propriedades ópticas do dente, devolvendo naturalidade às próteses e restaurações. A busca 

por uma cerâmica menos friável que substitua definitivamente a indicação dos metais na 

cavidade oral tem se mostrado o próximo passo nessa evolução, diminuindo o peso de 

próteses e melhorando as propriedades visuais do trabalho final (1). 

Esse é um mercado altamente promissor. A industria cerâmica movimenta nos EUA 

cerca de 200 a 250 milhões de dólares por ano. São mais de 20 milhões de restaurações de 

porcelana feitas sendo apenas 5% destas totalmente de cerâmica (2). 

O sucesso na previsibilidade de resultados em pontes totalmente cerâmicas depende da 

melhoria de um fator limitante, a tenacidade à fratura. Vários materiais, de diferentes técnicas 

de conformação, vêm sendo desenvolvidos e aprimorados para a obtenção dos melhores 

resultados. A centrifugação de cerâmica fundida, usinagem de bloco cerâmico, modelagem de 

cerâmica sob pressão a quente e cerâmica infiltrada são alguns dos métodos propostos(3). 

Dentro da linha de materiais odontológicos infiltrados para substituição coronária ou 

de elementos dentários perdidos, o sistema In-Ceram Alumina da Vita Zahnfabrik está entre 

os mais utilizados, principalmente pelas ótimas propriedades funcionais fornecidas. O In-

Ceram Alumina consiste num sistema de fabricação de coping de alto teor de alumina e, 

posteriormente a sua sinterização, uma segunda queima é realizada para a infiltração de um 

vidro fundido. O conjunto da alumina com o vidro confere ao material excelente característica 

mecânica e estética (4). 



16

 Nosso trabalho visa estudar um novo material infiltrante que quando adicionado à 

alumina consiga tão bons resultados quanto as marcas comerciais já existentes, porém com 

custo menos elevado o que refletiria no preço final do produto, ampliando assim o acesso a 

um número maior de pessoas. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Considerações Gerais 

Após diversos estudos científicos sobre biocompatibilidade, bem como para 

adequação e aprimoramento de técnicas de execução dos trabalhos, tanto nas etapas clínicas 

quanto laboratoriais, as cerâmicas odontológicas passaram a ser uma realidade dentro dos 

consultórios devido às propriedades físicas desejáveis, como o seu alto grau de reprodução 

quanto às matizes, brilhos e cromas das características estéticas dos dentes; propriedades 

mecânicas, suportando a abrasão da escovação; e propriedades químicas, resistindo ao meio 

de pH ácido encontrado na cavidade oral. Esse sucesso garantiu que o seu emprego na 

odontologia se difundisse com total segurança e previsibilidade dos resultados estéticos 

alcançados, desde que todas as etapas clínicas e laboratoriais sejam criteriosamente 

observadas (2, 4). 

Um grande problema na utilização das porcelanas dentais é a sua friabilidade, incapaz 

de suportar os esforços mastigatórios excessivos sem se submeter à fratura (3). Surgiram 

então as porcelanas que poderiam ser aplicadas sobre uma infra-estrutura metálica de forma 

que o conjunto metal-porcelana obtivesse resistência suficiente para suportar o estresse 

mastigatório sem fraturar, requerendo ainda propriedades físicas semelhantes para ambos os 

materiais, como o de expansão térmica linear. Isso implica que, para cada liga de metal 

específica, um tipo de cerâmica deve ser fabricado. A aplicação de cerâmicas em ligas 

metálicas não compatíveis, que possuam coeficientes de expansão térmica linear diferentes, 

pode ocasionar um verdadeiro desastre, levando a formação de micro-trincas na porcelana 

antes mesmo dela ser submetida ao esforço da mastigação (4).  
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Portanto, durante muito tempo, a infra-estrutura metálica para porcelanas 

odontológicas (figuras 1 e 2) se fez necessário nas condições expostas anteriormente, sob 

pena de quando não aplicada dessa forma, não ocorrer uma efetiva dissipação das forças 

aplicadas sobre a porcelana durante a mastigação, ocasionando a fratura do material, 

inutilizando assim todo o trabalho outrora realizado. A falha acarretaria em custos adicionais 

para o paciente e para o profissional, tanto financeiro como em horas gastas no consultório. 

Figura 1. Coroas metalocerâmicas (liga a base de ouro). 

Figura 2. Coroas metalocerâmicas (liga a base de Níquel-Cromo). 
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Entretanto um novo problema se apresenta para as coroas metalocerâmicas. As 

tradicionais metalocerâmicas preenchem adequadamente os requisitos de alta resistência e 

longa sobrevida em meio bucal, mas a presença da infra-estrutura metálica pode acarretar 

problemas estéticos em algumas situações (4).  

A translucidez nesse tipo de trabalho é por vezes afetada pela presença do metal, que 

restringe a passagem da luz através da restauração, aumentando a reflexão da luz através da 

coroa (5, 6). Quando os dentes têm seu diâmetro vestíbulo-lingual ou vestíbulo-palatino 

diminuído, esse problema se torna mais grave, pois em detrimento da preservação de 

estruturas dentais ou obtenção de preparos mais retentivos, observando os princípios 

preconizados por Shlimburg (7), os desgastes dentários se tornam conservadores, diminuindo 

a espessura da camada que será substituída pela restauração. Assim, a cerâmica opaca que 

recobre o metal para anular seu efeito de sombra escura na restauração, muitas vezes, não 

consegue ser mascarado pelas camadas subseqüentes de cerâmica estética depositadas sobre 

ele, deixando o material com aspecto leitoso e amarelado.  

Como demonstrado na tabela 1, diversas modalidades de composição de cerâmicas 

odontológicas vêm sendo estudadas e utilizadas com a finalidade de substituir o metal como 

infra-estrutura nas coroas dentárias, como a porcelana reforçada por leucita, a prensagem de 

porcelanas de baixa fusão, porcelana aluminosa, vitro-cerâmicas, cerâmicas infiltradas por 

vidro. Elas se caracterizam por ser um composto heterogênio, apresentando uma fase 

cristalina e outra fase vítrea ao seu redor (8).
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Marca

Comercial 

Fabricante Tipo de 

Porcelana

Indicação Forma de 

Trabalho
Finesse All-

Ceran 

DENTISPLY/CERAMCO Porcelana

feldspática 

reforçada por 

leucita 

Facetas, inlays, onlays 

e coroas unitárias 

Prensada  

+

estratificada

IPS Empress IVOCLAR Porcelana

feldspática 

reforçada por 

leucita 

Facetas, inlays, onlays, 

overlays e coroas 

unitárias 

Prensada  

+

estratificada

(ou pintura)

IPS Empress 2 IVOCLAR Dissilicato de lítio Próteses fixas de 3 

elementos anteriores e 

coroas unitárias 

Prensada 

+

estratificada

Optec HSP JENERIC/PENTRON Porcelana 

feldspática 

reforçada por 

leucita 

Facetas, inlays, onlays 

e coroas unitárias 

anteriores

Estratificada 

OPC JENERIC/PENTRON Porcelana 

feldspática 

reforçada por 

leucita 

Facetas, inlays, onlays 

e coroas unitárias 

Prensada 

+

estratificada

(ou pintura) 

In-Ceran 

Alumina 

Vita Alumina infiltrada 

por vidro 

Coroas unitárias e 

próteses fixas de 3 

elementos anteriores 

Infiltração

+

 estratificação 

In-Ceram 

Spinnel 

Vita Alumina infiltrada 

por vidro 

Facetas, inlays, onlays 

e coroas unitárias 

(incisivos)

Infiltração

+

estratificação

In-Ceram 

Zircônia

Vita Alumina infiltrada 

por vidro 

Coroas unitárias e 

próteses fixas de 3 

elementos posteriores 

Infiltração

+

estratificação

Procera NOBEL BIOCARE Porcelana

alumínica

Coroas Unitárias CAD/CAM 

Tabela 1. Marcas comerciais de restaurações odontológicas livres de metal e suas indicações 

(9).
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2.2 Porcelanas Odontológicas 

A maioria das porcelanas dentais possui feldspato na sua composição. Sua estrutura 

vítrea é composta basicamente por dois minerais: o feldspato e o quartzo. O feldspato é 

formado pelo óxido de alumínio (ou alumina, Al2O3), pela sílica (SiO2) e por materiais 

alcalinos (potássio ou sódio) (10). Outro composto comumente encontrado nas porcelanas 

dentais utilizadas em próteses metalocerâmicas é a leucita, que consiste em um sistema 

ternário K2O – Al2O3 – 4SiO2 (óxido de potássio, alumina e sílica). O feldspato, quando 

fundido durante o processo de queima, pode incorporar a leucita à massa cerâmica através de 

sua cristalização natural. A leucita também pode ser acrescida em forma de pó (frita 

feldspática + leucita sintética) (2). 

Ao iniciar o resfriamento das porcelanas, ocorrem trocas iônicas entre os átomos dos 

diferentes elementos colocados em contato. Essas trocas vão ocasionar um rearranjo 

eletrônico, buscando a eletro-neutralidade do material, até atingir seu nível de energia interna 

mínimo, também chamada de energia de equilíbrio. A partir do núcleo formado, este novo 

arranjo promove o crescimento de grãos do mineral cristalino (leucita - K20 Al2O3 4SiO2),

originando a fase cristalina, a qual pode ser identificada no diagrama ternário da figura 3. As 

porcelanas odontológicas são formuladas na região onde é formada a leucita no intervalo de 

1000-1600°C.

As propriedades das porcelanas serão afetadas pelos tipos de grãos formados na sua 

micro-estrutura e pelo tamanho de grãos da matriz. É sempre bom reafirmar que pequenas 

variações nas composições e nas microestruturas já podem determinar novas propriedades 

mecânicas, químicas e físicas para cada material (11).  
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Figura 3. Diagrama de fase ternário K20 Al2O3 SiO2.

Por isto, é importante observar algumas propriedades para critério de escolha na 

indicação de uso da porcelana, como: ponto de fusão, forma estrutural da leucita, 

microestrutura (o termo microestrutura é utilizado para descrever as características estruturais 

encontradas nos materiais poligranulares), coeficiente de expansão térmica, dureza, 

resistência à flexão e estética. 

A sinterização da porcelana dental dá-se pela aplicação de camadas de uma  

mistura de pó e água destilada sobre um modelo refratário (nos casos onde  

se utiliza a porcelana pura) ou sobre um suporte metálico (nos casos  

onde a porcelana possui uma infra-estrutura metálica), ocorrendo em forno específico. A 

porcelana quando não sinterizada sobre uma estrutura de reforço (como o metal) diminui a 

sua resistência aos esforços mastigatórios por não conseguir dissipar as forças provenientes 

desses esforços de forma adequada e satisfatória (9). 
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As metalocerâmicas preenchem adequadamente os requisitos de alta resistência e 

longa sobrevida em meio bucal, mas a presença da infra-estrutura metálica pode acarretar 

problemas estéticos em algumas situações. Os sistemas cerâmicos foram desenvolvidos em 

resposta à crescente preocupação da odontologia com uma estética mais plausível na busca da 

naturalidade e com uma ideal biocompatibilidade.  

 As cerâmicas feldspáticas mais utilizadas atualmente incluem: Vita VMK 

(Vita), Duceram e Ducera Gold (Degussa), Ceramco II (Ceramco) e Noritake (Noritake). A 

Dicor e a Dicor Plus (Caulk/Dentsply) foram as primeiras cerâmicas vítreas fundíveis 

lançadas e ainda são disponíveis em alguns laboratórios. São diferentes uma da outra no fato 

de que a Dicor Plus pode ser recoberta com uma porcelana de baixa fusão. Ambas usam a 

fluoromica tetrassilícica (K2Mg5Si8O20F4) com uma técnica convencional de fundição. 

Entretanto, estes sistemas estão indicados apenas para restaurações unitárias em dentes 

anteriores, devido à falta de resistência e aos altos índices de fracasso quando utilizadas em 

dentes posteriores (9).

Como o feldspato (figura 3) não é encontrado na natureza em sua forma pura, é usada 

a sua forma associada ao alumínio silicato de potássio, também chamado de feldspato de 

potássio (K20-Al2O3-6SiO2) ou ao alumínio silicato de sódio, conhecido como feldspato de 

sódio (Na20-Al2O3-6SiO2) ou com ambos. O feldspato de potássio melhora o controle da 

manipulação da porcelana, a viscosidade e as qualidades de translucidez, fundindo o potássio 

com o caulin e o quartzo a uma temperatura entre 1250 a 1500°C, transformando-os em 

vidros. O feldspato de sódio diminui a temperatura de fusão da cerâmica, entretanto dificulta 

o manuseio e não contribui para as propriedades ópticas (translucidez) do material (9). 
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Para um melhor controle da temperatura de fusão, sinterização, coeficiente de expansão 

térmica e solubilidade são acrescentados alguns modificadores vítreos. O quartzo tem alto 

ponto de fusão e serve como arcabouço sobre o qual outros ingredientes podem escoar, 

aumentando a resistência da porcelana. A alumina aumenta a dureza e diminui o coeficiente de 

expansão térmica da porcelana. O caulin aumenta a moldabilidade da porcelana, facilitando a 

escultura, porém, por ser opaco, é adicionado em pequena quantidade (9). 

2.3 Alumina 

Dentre os materiais utilizados, iremos aprofundar o nosso estudo na alumina infiltrada 

por vidro, devido a todas as vantagens por ela apresentada. Entre elas, a facilidade de acesso à 

técnica e o sucesso clínico longitudinal. Dessa forma, buscamos obter um vidro capaz de 

fornecer propriedades desejáveis com uma redução de custo frente aos vidros encontrados no 

mercado para esse fim. 

 O alumínio está entre os elementos mais encontrados na natureza. O óxido de alumínio, 

também conhecido como alumina, tornou-se um material bastante utilizado pela abundância 

que existe dos seus componentes na natureza, pelas propriedades oferecidas por ele e pelo 

baixo custo no processo de sua obtenção frente a outros compostos de similares características.  

 A energia para quebrar a estrutura cristalina (1092 J/g) repercute na temperatura do 

ponto de fusão e na dureza da alumina. 

Outra característica imposta pela ligação iônica são as baixas condutividades elétricas e 

térmicas, sendo assim, presentes na alumina. Os elétrons de valência se encontram firmemente 

ligados na temperatura ambiente, não estando disponíveis para excitação eletrônica nem para a 

transmissão de energia na forma de calor. Da mesma maneira, a estabilidade elétrica 

conseguida no último orbital de cada íon impede que a alumina ofereça alguma propriedade 
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magnética sendo considerada um material não-magnético. Nem tão pouco se espera 

reatividade química desse material na temperatura ambiente. Mas a característica dessa ligação 

promove propriedades ópticas não observadas nos metais.  

Em virtude das suas estruturas de bandas dos elétrons, a alumina possui propriedades 

ópticas de reflexão, absorção, refração e de transmissão. O monocristal de alta pureza de Al2O3

é incolor. As cores derivam de outros íons ou impurezas introduzidos no composto. 

Duas características dos íons que compõem a alumina influenciam a estrutura do 

cristal: a magnitude da carga elétrica em cada um dos íons (a cerâmica deve ser eletricamente 

neutra) e o tamanho relativo dos cátions e ânions. 

A resistência à fratura da alumina é bem inferior àquelas estimadas pela teoria a partir 

da força das ligações interatômicas, devido a existência de defeitos muito pequenos e poros 

presentes no material que servem como fatores de concentração de tensão. Esses defeitos e 

poros que irão interferir na resistência à fratura final da alumina dependerão da técnica de 

sinterização e dos tratamentos subseqüentes. A técnica de fabricação também determinará o 

tamanho e contorno dos grãos, que também afetarão nas propriedades do material. A 

resistência dos materiais cerâmicos é governada pela presença de pequenas trincas ou fraturas 

(11), como mostradas na figura 4. De acordo com a mecânica de fratura e a teoria de Griffith, 

quando um material está sob carga ocorre concentração de tensão nos defeitos do material, 

fazendo com que eles cresçam, atinjam o tamanho crítico e o material frature. Pequenas trincas 

tendem a se abrir e a se propagar, resultando em baixa resistência à tensão. 
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SUPERFÍCIE

Figura 4. Trincas no contorno dos grãos, Cgb, e trinca no grão, Cg, próximas da superfície de 
um material cerâmico (12). 

Segundo Ritter em 1995 (13), as fendas nos materiais cerâmicos se formam durante a 

sinterização pela formação de poros devido a diferença de coeficiente de expansão térmica 

entre os grãos e partículas. Entretanto, esse autor também salientou que essas trincas pré-

existentes podem ser formadas na superfície do material por abrasão (pó) ou corrosão (água) 

e, que a distribuição e o tamanho destes defeitos, são determinantes na resistência à fratura 

desses materiais. 

Mecholski (14) afirma em seus estudos que a resistência de qualquer material depende 

do tamanho da trinca ou dos defeitos incorporados durante seu processamento, produção ou 

manufatura e se apresenta como parâmetro apropriado para esta avaliação. 

Portanto, as propriedades mecânicas da alumina estão muito mais relacionadas à 

técnica utilizada para sinterização e à presença de defeitos (figura 5) do que com a ligação 

química do tipo iônica, presente entre os átomos de oxigênio e alumínio. 

As principais vantagens obtidas com este material, no que tange a sua utilização na 

odontologia, baseadas na sua microestrutura, são as altas resistências à degradação no meio 

oral e insolubilidade aos fluidos, resistência à abrasão, biocompatibilidade, baixo coeficiente 

de expansão térmica (próximo ao do dente) e estabilidade de opalescência, cor e translucidez.
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a) b)

Figura 5. Defeitos micro-estruturais encontrados nas porcelanas. Na figura ”a” encontramos 
um cristal ideal. Na figura “b” o cristal se apresenta com vacâncias, impurezas substitucionais 

e intersticiais que promovem tensões internas e favorecem a formação de micro-trincas. 

Estes fatores estão intimamente relacionados com o grau de pureza do material, bem 

como aos métodos de conformação da alumina.  

Como mostrado na tabela 2, os sistemas cerâmicos atuais surgiram a partir de métodos 

de reforço em sua microestrutura. A IPS – Empress é uma cerâmica vítrea fundível com 

reforço de cristais de leucita, que são nucleados através de cristalização superficial. Isto 

resulta em excelente resistência à flexão e indica seu uso para restaurações em dentes 

posteriores.

Num esforço para melhorar a resistência e aumentar a versatilidade dos sistemas 

cerâmicos, substituindo os copings metálicos, as infra-estruturas de alumina, zircônia e spinell 

foram desenvolvidas. As infra-estruturas com alto teor de alumina (AI2O3), como 

primeiramente no sistema Hi-Ceran (Vita Zahnfabrik) e atualmente nos sistemas In-Ceram 

(Vita Zahnfabrik), apresentaram melhora substancial na resistência das restaurações (4). 
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Tabela 2. Composição dos materiais cerâmicos (% em peso dos elementos) (15). 

In-Ceram é um método criado pelo professor parisiense Sadoun e desenvolvido pela 

Vita Zahnfabrik (marca comercial). Trata-se de uma cerâmica com infra-estrutura de alumina 

porosa infiltrada com material vítreo. A alumina é sinterizada e numa segunda queima o 

material vítreo é infiltrado. O processo de infiltração que ocorre devido a forças capilares, tem 

como objetivo densificar a alumina, propiciando uma melhoria em suas propriedades 

mecânicas (4). 

Figura 6. Comparação dos valores de medição de resistência à fratura (valores K1c) e a 
resistência à flexão em diferentes sistemas de cerâmica (16). 
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O In-Ceram é destinado para a confecção de coroas unitárias tanto em dentes anteriores 

quanto em posteriores e também para pontes fixas de três elementos na região anterior. 

Existem duas modificações da cerâmica In-Ceram Alumina. O sistema In-Ceram Spinell 

(MgAI2O4), que apresenta maior translucidez, porém com resistência flexural 25% menor, 

como apresentado na figura 6, sendo indicado para a confecção de coroas anteriores e inlays. E 

o sistema In-Ceram Zircônia (Al2O3ZrO2), que apresenta características mecânicas superiores, 

sendo indicado, em casos selecionados, para a confecção de pontes fixas posteriores de até 3 

elementos, porém com maior opacidade, perdendo um certo grau de translucidez (17). 

O coping cerâmico (figura 7) na marca Vita Zahnfabrik (In-Ceram) representa uma 

massa consistente de grânulos muito finos (1 a 2 micrômetros, poucos de 20  

micrômetros) de 72% de alumina, sinterizada a 1120ºC por 2 horas sobre  

troquéis refratários, formando um coping poroso. Em seguida, a alumina é 

infiltrada por um vidro de lantânio e boro altamente fluido, que durante a segunda queima 

penetra por capilaridade nesses poros. Sobre esse coping é aplicada a porcelana estética. Esse 

conjunto atinge uma resistência de 400 N/mm² (18).  

Figura 7. Visão interna do coping de alumina. 

O processo de infiltração vítrea em porcelanas odontológicas veio e muito contribuir 

para o avanço da odontologia nesta área. Evans e O’Brien (19) afirmaram que o infiltrado 

vítreo aumentou a resistência à fratura destas porcelanas, corroborando com os estudos de 
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Wagner e Chu (20), que também sugerem que a alta resistência à fratura exibida pelo In-

Ceram ocorre depois da infiltração do vidro. A presença dessa segunda fase dispersa na 

alumina após esse processo diminui a porosidade do material que é o responsável pela 

resistência. 

 Kin et al (21) demonstraram que coroas fabricadas pelo método onde se empregou o 

meio aquoso para aplicação têm melhores resultados mecânicos que quando se utilizou o 

método não aquoso. Essa técnica, denominada de “slip-cast” consiste no preparo de uma 

suspensão estável que, quando aplicada à superfície de um troquel poroso, absorve a fase 

líquida por princípio de capilaridade. De acordo com McLean (22), essa técnica resulta na 

formação de uma estrutura também porosa, que após ser sinterizada, é infiltrada por uma fase 

vítrea, exibindo então alta resistência. 

Du et al (23) mostraram que o tempo mínimo necessário à infiltração do vidro na 

porcelana odontológica é de 2,5 h para o infiltrado vítreo proposto pelo fabricante. 

Mu et al (24) afirmaram que a temperatura ideal era de 1100°C em um tempo de 3h 

para que ocorresse uma infiltração eficaz deste vidro. A biocompatibilidade desses materiais 

também foi objeto de estudo.  

Groten et al (25) afirmaram que coroas de porcelana construídas com a técnica de 

infiltração por vidro oferecem boa adaptação marginal traduzida em biocompatibilidade.  

Qualtrough e Piddock (26) relataram que a técnica de processamento do sistema In-

Ceram permite a inclusão de alta proporção de material cristalino (85%), conferindo ao 

material, após a sinterização, alta resistência mecânica e alto módulo de elasticidade.  

Carrier e Kelly (27) demonstraram que o comportamento mecânico do In-Ceram não 

é modificado pelo infiltrado de vidro residual que permanece na superfície da cerâmica após 

a infiltração.  
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De acordo com Meng et al (28), não apenas a composição, mas o processo de 

sinterização e infiltração determina as propriedades ópticas e mecânicas da porcelana 

infiltrada por vidro.

Todos esses e outros estudos vieram para contribuir com a consolidação da marca e do 

processo de fabricação das vitrocerâmicas e sua utilização no processo de substituição a coroas 

perdidas. O aumento de propriedades mecânicas e ópticas fez desse um dos processos mais 

difundidos dentro da odontologia, porém não completamente explorado. Existiria uma melhor 

exploração desse potencial se os custos na aquisição da matéria prima e equipamentos 

fornecidos pelo fabricante fossem ainda mais acessíveis. 

2.4 Sistemas Vítreos 

Os sistemas vítreos se caracterizam por serem sólidos policristalinos, normalmente, 

contendo uma fase vítrea residual e que são obtidos pela fusão e solidificação de compostos 

vítreos inorgânicos susceptíveis à cristalização controlada (29).  

São materiais relativamente novos e encontram cada vez mais aplicações em diferentes 

setores devido as suas excelentes propriedades. As características deste material dependerão 

basicamente das características dos cristais formados e da fase vítrea residual que os 

constituem. A fase cristalina bem como as propriedades finais desses sistemas podem ser 

controladas a partir do vidro precursor e do tratamento térmico aplicado (30).  

 Os copings de In-Ceram são constituídos por uma base de 97% de alumina (óxido de 

alumínio) de grãos muito finos, sinterizada e infiltrada de vidro, sendo depois recobertos com 

uma porcelana aluminizada a 50% (Vitadur alfa) (figura 8) .  
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Figura 8. Coroas de cerâmica pura com infra-estrutura de alumina reforçada por vidro. 

 O processo de confecção dessa porcelana de base foi aperfeiçoado em 1989, e em 

seguida a primeira marca comercializada foi o In-Ceram (Vita Zahnfabrik). O coping com 

97% de alumina desenvolvido no início do processo é poroso e pouco resistente. Sobre ele é 

infiltrada uma mistura vítrea de lantânio e boro (tabela 3), que preenche os poros internos e 

abertos do material, conferindo resistência a essa estrutura (350 a 450 MPa de resistência à 

flexão). Esse processo foi descrito por Pröbster e Dichl, em 1992 (31).  

COMPOSIÇÃO (em óxidos) % (em peso) 

SiO2 14-18

Al2O3 14-18

BB2O3 11-15

TiO2 2-7

CaO 5-12

La2O3 25-34

CeO2 4-9

ZrO2 1-3

Tabela 3. Composição química de vidro a base do In-Ceram glass da Vita Zahnfabrik (32). 

 A combinação desses dois processos, sinterização e infiltração, promovem uma 

contração excessivamente pequena. 
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 É importante ressaltar que no sistema In-Ceram, por exibir baixa viscosidade, o vidro 

de alumino-silicato de lantânio apresenta alta molhabilidade, o que lhe confere melhor difusão 

na alumina porosa obtida após a primeira sinterização (18). 

Como opção na execução deste material, resolvemos substituir o vidro a ser infiltrado 

na alumina proposto pelo fabricante, por um vidro baseado no sistema Li20-Zr02-SiO2, também 

conhecido como LZS, que pode ser definido como um sistema ternário ao qual tem sua origem 

no sistema binário Li20-SiO2, onde se adicionaram teores de ZrO2. A presença desse óxido no 

sistema binário promoveu uma redução no coeficiente de expansão térmica, um acréscimo na 

micro-dureza, resistência ao ataque químico, e na densidade, além de conferir uma maior 

tendência à cristalização (33, 34). 

Em 2005, Montedo (35) realizou um estudo investigativo sobre as potencialidades de 

um sistema vitrocerâmico, originado a partir do LZS, que mesmo mostrando características 

interessantes quanto às propriedades mecânicas ainda obteria um elevado coeficiente de 

expansão térmica linear (CET). Este coeficiente é uma propriedade muito importante dos 

materiais dentários e representa uma mudança de dimensão, por unidade de comprimento do 

material para cada 1ºC de variação de temperatura. O estudo constituiu-se, basicamente, pela 

substituição de parte da zircônia por alumina na composição do LZS, pois esta proporciona a 

cristalização da fase espodumênio-  que possui baixo CET (36). 

A partir da substituição, obteve-se um novo sistema vitrocerâmico, denominado LZSA, 

com boas resistências mecânica e química, baixo coeficiente de expansão térmica, porém com 

baixo escoamento à temperatura de 1200°C. 

Neste trabalho, a fórmula do LZSA foi alterada com acréscimo de óxido de cálcio ou 

óxido de lantânio na tentativa de diminuir a viscosidade do material e melhorar a 

molhabilidade, a fim de que o mesmo seja utilizado como material de infiltração para alumina.  
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O uso desse material como elemento infiltrante é inédito e os resultados a serem 

obtidos vão propiciar subsídios importantes para avaliar o potencial de utilização deste 

material produzido no Brasil como material de infiltração. 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 
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Os materiais e metodologia utilizada neste trabalho estão mostrados no fluxograma a 

seguir:

CONFECÇÃO DAS FRITAS PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS 
PRENSAGEM DA ALUMINA 

SINTERIZAÇÃO A 1400°C 

LZSA + CaO 
(FRITA 1) 

LZSA + La2O3
(FRITA 2) CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS 

(densidade, porosidade, resistência 
mecânica,DRX e MEV) 

INFILTRAÇÃO COM 
FRITA 1 A 1400°C 

INFILTRAÇÃO COM 
FRITA 2 A 1400°C 

CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS 
(densidade, porosidade, resistência mecânica, 

DRX e MEV) 

REPETIÇÃO DA 
INFILTRAÇÃO

REPETIÇÃO DA 
INFILTRAÇÃO

CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS 
( densidade, porosidade, DRX e MEV) 

3.1 Materiais 
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As matérias-primas utilizadas nesse trabalho foram o pó de alumina, a frita do sistema 

LZSA, óxido de lantânio e óxido de cálcio. 

PÓ DE ALUMINA (  - Al2O3) - O pó de alumina (  - Al2O3 APC-2011 SG) com 

área superficial de 1,5 m2/g  e tamanho de grão de 2,3 m foi fornecido pela Alcoa.  

FRITA LZSA - A frita baseada no sistema Li2O-ZrO2-SiO2-Al2O3 (LZSA) foi 

fornecido pela Universidade Federal de Santa Catarina, apresentando partículas com média 

de diâmetro de 4,06 m. 

ÓXIDO DE LANTÂNIO E CÁLCIO - Ambos foram fornecidos pela VETEC. 

3.2 Metodologia 

3.2.1 Confecção das amostras 

Foram confeccionadas diversas amostras de alumina de dimensões 30 x 5 x 5 mm. 

Para confecção das amostras foram utilizadas 2g do pó da alumina pesadas em balança de 

precisão OHAUS Analitycal Standard, colocadas em matriz de aço (figura 9), sendo 

conformada em prensa hidráulica a uma pressão de 0,7 toneladas durante 30 segundos (figura 

10). As amostras foram removidas e guardadas sobre uma placa de vidro antes de 

submetermos a queima da alumina. 
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Figura 9. Matriz de aço para confecção das amostras em barra. 

Figura 10. Prensa utilizada para compactação das amostras de alumina em barra. 

3.2.2 Sinterização 

As amostras verdes foram sinterizadas em forno tubular com taxa de aquecimento de 

5°C/min, até o patamar de 1400°C, permanecendo nesta temperatura por 2h. O resfriamento 

até a temperatura ambiente também foi controlado à taxa de 5ºC/min.  
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Figura 11. Forno tubular MAITEC FTE-1600/H. 

O forno utilizado foi o resistivo tubular MAITEC FTE-1600/H (igura 11) do 

laboratório de metalografia do departamento de Ciência e Engenharia de Materiais da UFRN. 

Na figura 12 é mostrada a evolução da temperatura em função do tempo do processo de 

sinterização das amostras para a temperatura utilizada. 
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Figura 12. Evolução da temperatura em função do tempo de sinterização da alumina. 
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3.2.3 Confecção das fritas 

Para as infiltrações do LZSA na alumina houve uma modificação química com adição 

de novos óxidos em sua composição, na finalidade de reduzir a temperatura de fusão do vidro, 

pois o LZSA apresenta temperatura de fusão muito alta, sendo incompatível sua utilização nos 

fornos utilizados hoje nos laboratórios odontológicos, onde a maioria é apenas compatível 

com aluminas de baixa e média fusão. Foi tentada infiltração do LZSA puro na alumina a 

1400°C, mas sem obter sucesso. Para isto, duas novas fritas foram formadas a partir do 

LZSA. A primeira frita (frita A) com acréscimo de óxido de cálcio (CaO) e na segunda frita o 

óxido de lantânio (La2O3).

O óxido de cálcio é usado como fundente para temperatura de queima superior a 

1050°C, melhorando a resistência química e mecânica e reduzindo o coeficiente de expansão 

térmica (7).  

Para isto foram utilizadas duas barquinhas de alumina. Na primeira barca, fora 

acrescido ao LZSA o valor de 15% em massa de óxido de cálcio. Para a segunda, 15% do 

valor em massa para o óxido de lantânio.  

As barcas foram colocadas, cada uma com sua mistura respectiva, em forno tubular até 

a temperatura de 1400°C com taxa de aquecimento de 7°C/min. Ao chegar na temperatura 

esperada e permanecer nela por 15 minutos, essas barcas foram removidas do forno direto 

para água a fim de que obtivéssemos a frita sem haver cristalização da mesma.   

O vidro, então, foi removido da barca a fim de ser colocado no moinho de bolas para 

ser triturado até se encontrar totalmente pulverizado. A massa total obtida para cada vidro foi 

de 9,9045g para o da barca 01 e 10,164g para da barca 02. Os vidros foram respectivamente 

colocados em reservatórios secos e bem vedados sendo estocados em local adequado. 

As amostras foram separadas em 5 grupos, cada um com duas unidades. 
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GRUPO 01: amostras de alumina com infiltração do LZSA + CaO 

GRUPO 02: amostras de alumina com infiltração do LZSA + La2O3

GRUPO 03: amostras de alumina com dupla infiltração do LZSA + CaO 

GRUPO 04: amostras de alumina com dupla infiltração do LZSA + La2O3

GRUPO 05: amostras de alumina pura (sem infiltração do vidro) 

3.2.4 Infiltração das amostras 

O procedimento utilizado para reduzir a porosidade das amostras dos compósitos 

cerâmicos após a pirólise, consistiu em depositar uma camada de material na superfície de 

cada amostra e que, ao ser aquecido, fundisse e penetrasse no interior da mesma, preenchendo 

os poros do compósito trazendo, desta forma, melhorias nas suas propriedades mecânicas. 

Foi misturado o pó da frita em água destilada a fim de se obter uma pasta e aplicada, 

com espátula metálica, sobre toda a superfície de maior extensão das amostras (base das 

barras de alumina) dos grupos 01, 02, 03 e 04 de forma uniforme, numa espessura de 

aproximadamente 1mm, e com seus respectivos vidros.  

As amostras foram colocadas no forno tubular e submetidas a uma taxa de 

aquecimento de 7°C/min até 1400°C com patamar de 15 minutos nessa temperatura. A taxa 

de resfriamento também foi de 7°C/min (figura 13) .  

Amostras infiltradas a vácuo obtiveram uma melhor infiltração e conseqüentemente 

aumento das propriedades mecânicas (18). Por esta razão, este sistema de infiltração foi o 

escolhido para o estudo. Não foi observado excesso de vidro significativo nas superfícies das 

amostras infiltradas.  



41

0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

Tempo (min)

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (º
C

)

Figura 13. Evolução da temperatura em função do tempo na confecção das fritas de LZSA. 

Para os grupos 03 e 04, o processo de infiltração foi repetido seguindo os moldes da 

infiltração anterior. Apenas foi observado para que as infiltrações ocorressem no lado oposto 

ao que antes fora infiltrado, ou seja, na base antagônica. Esse procedimento foi realizado a 

fim de corroborar com estudos anteriores que demonstraram acréscimo importante nas 

propriedades mecânicas das porcelanas odontológicas quando estas eram submetidas a um 

maior número de infiltrações (37).   

3.2.5 Densidade e porosidade 

As medidas de densidade e de porosidade aparente das amostras dos compósitos foram 

efetuadas usando o princípio de Arquimedes. Esta técnica consiste em se medir a massa dos 

corpos de prova secos (Ms), a massa dos corpos saturados com água destilada (Mu) e à massa 

dos corpos imersos em água destilada (Mi). Para a execução deste ensaio foi necessária a 

utilização de uma balança de precisão e um aparato apoiado na mesma, de modo que 

permitisse realizar todas as medições relativas à amostra.



42

A Densidade aparente é medida em g/cm3, enquanto que a porosidade aparente é 

medida em porcentagem. O cálculo utilizado para a quantificação dessas grandezas pode ser 

visualizado nas equações 3.1 e 3.2 (37). 

Densidade aparente (g/cm3)
iu

s

MM
M

(3.1)

          Porosidade aparente (%) 100
iu

su

MM
MM

                                       (3.2) 

3.2.6 Resistência mecânica 

A resistência mecânica ou tensão de ruptura à flexão (TRF) refere-se à resistência 

mecânica por flexão simples em três pontos ou quatro pontos. É uma técnica muito utilizada 

na caracterização de materiais cerâmicos e compósitos de matriz cerâmica.  

Os ensaios de TRF neste estudo foram realizados nas amostras por meio de um 

equipamento do laboratório de propriedades mecânicas de materiais cerâmicos do 

departamento de Física da UFRN, modelo Zwick/Roel Z2.5 (Figura 14), acoplado a um 

computador. Os valores foram determinados pelo método de flexão em três pontos nas 

amostras pirolisadas a 1400°C. Foram utilizadas 10 amostras infiltradas com LZSA com 

La2O3 e CaO. O ensaio foi realizado com base na norma ASTM C1161-94 com velocidade de 

aplicação da carga de 0,5 mm/min. 
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Figura 14. Máquina Zwick/Roel Z2.5 para ensaios mecânicos. 

3.2.7. Difratometria de raios-x 

A utilização da técnica de difração de raios-X é de grande importância na 

caracterização de sólidos cristalinos e foi utilizada com o intuito de se verificar as fases 

cristalinas formadas após a infiltração.  

Esta técnica consiste na incidência de um feixe de raios-x, sobre a amostra, segundo 

um ângulo , sendo que o feixe difratado pelos átomos da estrutura cristalina, localizados nos 

planos cristalográficos dh k l, deve satisfazer a Lei de Bragg (38), de acordo com a equação 

3.3:

            n  2 d sen                                                             (3.3) 

onde:

 comprimento de onda da radiação incidente; 

d  distância interplanar; 

 ângulo de incidência do feixe. 
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 Para as análises, utilizou-se o difratômetro de raios-X modelo XRD – 6000 da 

Shimadzu nas seguintes condições: radiação cobre k , no intervalo de 10º  2  90º. O 

difratômetro pertence ao Núcleo de Estudos em Petróleo e Gás Natural (NEPGN) da UFRN.

3.2.8. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

O Microscópio eletrônico de varredura é um equipamento extremamente útil na 

caracterização de materiais, que permite a obtenção de informações micro-estruturais e 

químicas de amostras diversas. 

Nesta análise, um feixe fino de elétrons de alta energia incide na superfície da amostra 

onde, ocorrendo uma interação, parte do feixe é refletida e coletada por um detector que 

converte este sinal em imagem de BSE (elétron retroespalhado), ou nesta interação a amostra 

emite elétrons produzindo a chamada imagem de SE (elétrons secundários).  

Ocorre também a emissão de raios-X que fornece a composição química elementar de 

um ponto ou região da superfície, possibilitando a identificação de praticamente qualquer 

elemento presente. Neste trabalho foram realizadas microscopias eletrônicas de varredura nas 

superfícies de fratura dos compósitos após o ensaio de flexão e mapeamento dos elementos 

existentes, a fim de observar tanto a homogeinidade das fases formadas quanto a eficácia da 

técnica de infiltração.  

 O microscópio eletrônico utilizado para as análises das amostras foi da marca 

Phillips, modelo XL 30- ESEM do Núcleo de Estudos em Petróleo e Gás Natural (NEPGN) 

da UFRN . 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Densidade e porosidade 

A tabela 4 mostra os valores de porosidade e densidade de todas as amostras após a 

sinterização a 1400°C e antes das infiltrações. 

De acordo com a tabela, podemos observar que as amostras obtiveram valores de 

densidade e porosidade bem próximo uns dos outros, mostrando uma boa representatividade e 

homogeneidade de valores. Os valores médios da densidade e da porosidade foram de 2,27 

g/cm³ e 41,73% respectivamente. 

 Amostras Densidade Porosidade

Grupo 1 2,31 g/cm³ 41,18%

Grupo 2 2,21 g/cm³ 43,63%

Grupo 3 2,28 g/cm³ 41.40%

Grupo 4 2,33 g/cm³ 40,40%

Grupo 5 2,23 g/cm³ 42,04%

Tabela 4. Média da densidade e porosidade das amostras antes da primeira infiltração. 

A porosidade é um dado importante a se observar nesse estudo. De acordo com 

Yoshimura et al (39) as propriedades da alumina são proporcionais as porosidades do 

material. O trabalho de Yoshimura relata que em corpos parcialmente sinterizados, quanto 

maior a porosidade, maior o espaço para movimentação de partículas, proporcionando maior 

deflexão das ligações entre as partículas (pescoço) como, por exemplo, durante uma 

indentação. Assim a porosidade favorece o rompimento dos pescoços gerando maior número 

de micro-trincas (figura 15). O autor relata ainda que uma diminuição favorável dos poros na 

alumina vem acontecer em temperaturas acima dos 1450°C. 
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Como este trabalho visa à infiltração da alumina com LZSA, a porosidade era 

desejável para facilitar a penetração do sistema vítreo na alumina e podermos constatar as 

melhoras nas propriedades mecânicas que esse processo poderia adicionar ao material. Assim, 

trabalhamos com uma temperatura dentro do limite de 1450°C e obtivemos amostras com alta 

concentração de poros, como visto na tabela 4. 

Figura 15. Gráfico da variação da resistência à flexão da alumina em razão da fração 
volumétrica dos poros. 

A tabela 5 mostra os valores de porosidade e densidade após as etapas da 1° infiltração 

(grupos 1 e 2) e 2° infiltração (grupos 3 e 4) 



47

Amostras Densidade Porosidade

Grupo 1 – a 2,59 g/cm³ 28,91%

Grupo 1 – b 2,58 g/cm³ 31,85%

Grupo 2 – a 2,33 g/cm³ 38,99%

Grupo 2 – b 2,48 g/cm³ 34,89%

Grupo 3 – a 3,10 g/cm³ 11,34%

Grupo 3 – b 3,05 g/cm³ 13,68%

Grupo 4 – a 3,64 g/cm³ 10,69%

Grupo 4 – b 3,31 g/cm³ 07,46%

Grupo 5 – a 2,21 g/cm³ 43,68%

Grupo 5 – b 2,24 g/cm³ 40,41%

Tabela 5. Densidade e porosidade das amostras logo após a finalização das infiltrações. 

Pode-se verificar na tabela que os processos de infiltração melhoraram 

significativamente a densidade e porosidade das amostras. Valores de densidade aumentaram 

de 2,25 g/cm³ (amostras sinterizadas) para aproximadamente 2,4 g/cm³ (após 1° infiltração) e 

3,07 g/cm³ (após 2° infiltração), evidenciando o efeito benéfico produzido pela infiltração do 

LZSA com CaO e La2O3.

O processo de infiltração também mostrou uma melhoria dos valores de porosidade, 

apresentando os materiais uma queda bastante significativa de 42% (amostra sinterizada) para 

33% (após 1° infiltração) e 10% (após 2° infiltração). 

Estes resultados são bastante promissores e evidenciam o potencial do sistema vítreo 

LZSA com CaO e La2O3 para aplicações odontológicas como material de infiltração. 

As tabelas 6 e 7 evidenciam o efeito proporcionado pela adição do CaO e La2O3 nas 

propriedades físicas do material após a infiltração. 
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AMOSTRAS Densidade

 (após sinterização) 

Densidade

 (após 1° infiltração)

Densidade

 (após 2° infiltração)

Grupo 1 2,31 g/cm³ 2,58 g/cm³ _______

Grupo 2 2,21 g/cm³ 2,41 g/cm³ _______

Grupo 3 2,28 g/cm³ _______ 3,07 g/cm³

Grupo 4 2,33 g/cm³ _______ 3,48 g/cm³

Grupo 5 2,23 g/cm³ _______ _______

Tabela 6. Valor médio para densidade dos grupos antes e após as infiltrações. 

AMOSTRAS Porosidade

 (após sinterização) 

Porosidade

 (após 1° infiltração)

Porosidade

 (após 2° infiltração)

Grupo 1 41,18% 30,38% _______

Grupo 2 43,63% 36,94% _______

Grupo 3 41.40% _______ 12,51%

Grupo 4 40,40% _______ 09,07%

Grupo 5 42,04% _______ _______

Tabela 7. Valor médio para porosidade dos grupos antes e após as infiltrações.

Pode-se observar nas tabelas 6 e 7 que a adição do La2O3 foi a que proporcionou os 

melhores resultados, tendo o material apresentado um aumento de densidade de 2,33 g/cm³ 

para 3,45 g/cm³ e um decréscimo de porosidade de 40% para 9%. 

Nas figuras 16 e 17 são visualizados na superfície de fratura um aumento de 

condensação do material na área superior das fotos, correspondentes as áreas infiltradas, 

evidenciado pela diferença de textura, sendo essas mais lisas e com menos quantidade de 

defeitos macroscópicos superficiais.  
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Figura 16. Visualização do limite entre a área infiltrada e a alumina em amostra do grupo 01 
na superfície de fratura (foto realizada em microscópio ótico). 

Figura 17. Visualização do limite entre a área infiltrada e a alumina em amostra do grupo 02 
na superfície de fratura (foto realizada em microscópio ótico). 

Esse aspecto menos rugoso da área superior das figuras 16 e 17 (área infiltrada) remonta 

ao fato da possível vedação dos poros nesta superfície melhorando assim os resultados para 

densidade e porosidade das amostras infiltradas. O limite entre a região infiltrada e a não 

infiltrada é nitidamente perceptível. 

 Em uma segunda análise das figuras 16 e 17 verificasse que muito pouca frita restou na 

superfície da amostra após a infiltração, demonstrando que a temperatura e processo de 

infiltração das fritas utilizadas para esse estudo foram eficazes.  
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4.2 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

A figura 18 a seguir mostra as micrografias para a mesma região referente ao limite 

da infiltração da amostra “a” do grupo 03 em dois aumentos diferentes.  

a)

b)
Figura 18. Micrografia da alumina + LZSA + CaO. 
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A figura 18a apresenta uma área com maior densificação (região superior da 

micrografia). Esta foi a área infiltrada pelo LZSA + CaO. A área de menor densificação na 

micrografia corresponde à região da alumina onde o vidro não alcançou após o processo de 

infiltração. O limite da profundidade de infiltração encontra-se no centro das imagens onde 

notamos uma diferença de coloração. A figura 18b corresponde à mesma região da figura 18a 

num maior aumento.  Na figura 18b é visualizado uma maior concentração de poros na região 

não infiltrada quando compara a região infiltrada pelo LZSA + CaO. 

Também é possível constatar a forma, distribuição e tamanho dos cristais em sua 

maior parte disposta organizadamente. 

A figura 19 mostra num maior aumento as micrografias referentes à região de alumina 

onde a infiltração não teria alcançado (figura 19a) comparada a região infiltrada pela frita 

composta por LZSA + CaO (figura 19b). 

a)  b)
Figura 19. Micrografia da alumina (a) e da alumina infiltrada por LZSA + CaO (b). 

Nota-se nessa comparação que a região onde não houve penetração do LZSA + CaO 

(figura 19a) encontra-se com poros menores porem em maior número e mais distribuídos. 
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 A figura 20 são micrografias da região infiltrada pelo LZSA + CaO. Nelas 

vemos que a presença de defeitos incorporados à microestrutura do material infiltrado não 

foram completamente eliminados pelo processo de infiltração, porém esses defeitos 

encontram-se mais dispersos e em menor quantidade de que a região não infiltrada (figura 

19a).

a)     b)
Figura 20. Micrografia referente à região infiltrada pelo LZSA + CaO. 

 A figura 21 apresenta nitidamente o limite da região infiltrada pelo LZSA + 

La2O3 numa amostra do grupo 4.  

Figura 21. Micrografia do limite da região infiltrada por LZSA + La2O3.
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Observamos nessa micrografia uma menor prevalência de poros na região infiltrada 

(inferior). Isto vem em consonância com os melhores resultados obtidos para densidade e 

porosidade das amostras desse grupo, resultados estes refletidos nas análises de resistência 

mecânica. 

A figura 22 mostra em diferentes aumentos a diminuição significativa dos defeitos 

incorporados nas amostras infiltradas pelo LZSA + La2O3.

a)  b)
Figura 22. Micrografia mostrando região infiltrada por LZSA + La2O3.

Para todas as fotos de amostras infiltradas foi observada a presença de defeitos 

incorporados na microestrutura do material.  

Para ambas amostras infiltradas nos diferentes grupos, também se observa uma 

diferença na quantidade de vazios e poros entre a camada infiltrada com o LZSA e a camada 

não atingida por esta infiltração, como visto nas figuras 19b, 20, 21, 22 quando comparados a 

fotomicrografia da figura 19a. De acordo com os resultados de porosidade anteriormente 

discutidos, esta camada vítrea promoveu uma impermeabilização da superfície da alumina, o 

que acabou reduzindo a sua porosidade aparente, porém, deixando o volume interior do 

material com a presença ainda de poros e vazios.  

A figura 23 apresenta o padrão de fratura apresentado pelas amostras de LZSA 

adicionado de CaO. Pode-se observar que o material apresenta um modo de fratura 
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transgranular, tendo a fratura ocorrida devido à presença de poros. Os poros se mostram de 

tamanho pequeno e distribuídos homogeneamente na matriz.  

Figura 23. Micrografia da alumina infiltrada por LZSA + CaO demonstrando a presença de 
trincas.

.
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4.3 Resistência mecânica 

Para que a aplicação dos diversos materiais disponíveis no mercado possa ser 

otimizada, protocolos de testes laboratoriais se apresentam como uma importante ferramenta 

nesse processo. Estes testes necessitam de uma metodologia que os tornem capazes de serem 

reproduzíveis simples e confiáveis. Para as cerâmicas, o teste de resistência flexural se 

apresenta como o mais comumente usado por sua sensibilidade e facilidade de execução. 

Morena, Lockwood e Fairhust afirmaram que as cerâmicas dentais, como todos 

materiais frágeis, sofrem da inabilidade de absorver apreciável quantidade de deformação 

elástica (40).  

A resistência à fratura de um material cerâmico ou frágil refere-se ao nível de tensão 

que deve ser atingido nas áreas que circundam o topo da trinca, antes que uma falha 

catastrófica aconteça. Para análise das amostras, estas foram submetidas ao teste de flexão de 

três pontos para medição da TRF. 

Na análise de resistência mecânica das amostras foi observada uma melhora dos 

valores obtidos, os quais são proporcionais ao número de infiltrações (tabela 8). A única 

exceção se deu na amostra “a” do GRUPO 3 onde o aumento não foi como o esperado, 

provavelmente pelo motivo da amostra obter uma falha intrínseca em um dos lados 

infiltrados, defeito esse obtido no momento de conformação da amostra, equiparando assim 

seu resultado as amostras do GRUPO 1 que foram infiltradas com a mesma frita, porém em 

apenas um dos lados. 

Esse acréscimo da resistência mecânica veio a corroborar com os resultados obtidos 

em estudo realizado por Sheng, Xu, Jin e Wang onde ficou provado que o aumento no número 

de infiltrações vítreas na alumina com a finalidade de preenchimento completo dos poros 

existentes na cerâmica, pode melhorar as propriedades mecânicas do material (37). Esse 
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estudo demonstrou que a quantidade de vezes que o material é infiltrado interfere na 

concentração do vidro nas camadas mais internas das amostras. Os autores realizaram 03 

infiltrações de vidro em alumina e fizeram análise da superfície de fratura no MEV. Na 

análise verificaram que a profundidade alcançada pelo vidro na amostra aumentava 

proporcionalmente ao número de infiltrações. As amostras que tiveram melhores resultados 

nos testes de análise mecânica foram às amostras que foram infiltradas por três vezes, quando 

comparada às amostras que foram infiltradas duas ou apenas uma única vez.  

Guazzato et al relataram ainda que o aumento da fase cristalina geralmente promove 

um acréscimo de resistência à fratura, porém outros fatores também devem ser considerados 

como a presença de porosidade, o tamanho, a forma e a orientação dos grãos. Os resultados 

também mostraram que os materiais com o mesmo conteúdo cristalino têm sua resistência à 

fratura condicionada à presença dos poros (41, 42). 

Amostras Tensão de Fratura (MPa) 

Grupo 1 – a 109,04

Grupo 1 – b 87,89

Grupo 2 – a 93,02

Grupo 2 – b 87,91

Grupo 3 – a 83,50

Grupo 3 – b 204,54

Grupo 4 – a 227,52

Grupo 4 – b 244,03

Grupo 5 – a 21,23

Grupo 5 – b 24,67

Tabela 8 - Resultado do ensaio de 3 pontos nas amostras de alumina. 
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Nos resultados de nosso trabalho, é demonstrado que a força utilizada para ruptura da 

amostra alcançou o valor médio de 235 MPa (tabela 8) para as amostras do grupo 04 e 204 

MPa para a amostra 3b. Convém destacar que o valor mínimo necessário para a utilização de 

uma cerâmica para suportar as cargas da mastigação em dentes posteriores deve ser de no 

mínimo 150 MPa, como afirmado por Bottino et al (9).  

Resultados semelhantes foram obtidos por Giordano et al (tabela 9). Nesse trabalho, os 

autores realizaram um estudo comparativo para avaliar a resistência flexural do sistema In-

Ceram, Dicor e uma cerâmica feldspática cujo resultado apontaram o In-Ceram como o mais 

resistente dos três materiais e que a infusão do vidro na matriz de alumina elevou a resistência 

flexural desse material de 18 MPa para 236 MPa (43).

Amostras Tensão de Fratura (MPa) 

Alumina infiltrada por LZSA+ La2O3 244

Alumina infiltrada pelo sistema vítreo da 

VITA, Giordano (43) 236

Alumina infiltrada pelo sistema vítreo da 

VITA - dados do fabricante (16) 450

Tabela 9 – Comparação dos resultados obtidos com alumina infiltrada por um sistema vítreo. 

Utilizando esse critério de resistência mecânica, conseguimos desenvolver um sistema 

capaz de ser utilizado para substituição unitária em qualquer região da cavidade oral e 

suportar as cargas decorrentes do esforço mastigatório. Os resultados provam que o LZSA 

com adição de CaO ou La2O3 apresentam um bom potencial para utilização no meio bucal 

dentro dos limites acima especificados, com margem de segurança e menor custo que os 

materiais encontrados comercialmente. 
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4.4 Difratometria de raio-x 

A figura 24 apresenta o difratograma da amostra de alumina pirolizada a 1400°C 

(grupo 5). Pode-se ver claramente que esta análise apresenta os picos característicos de 

alumina; não havendo picos remanescentes de qualquer outra fase. 

          2

Figura 24. DRX de amostra de alumina. 

As figuras 25 e 26 mostram as análises de difração de raios-X para as amostras de 

alumina infiltrada por LZSA + La2O3 e CaO respectivamente.  

No difratograma da figura 25 e 26 observamos a presença de novas fases cristalinas, 

como a zircônia. Provável formação de metasilicato de lítio também é observada. 
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           2

Figura 25. DRX de amostra de alumina infiltrada por LZSA + La2O3.

          2
Figura 26. DRX de amostra de alumina infiltrada por LZSA + CaO. 

Notou-se também que, diante da presença do lantânio, os picos parecem ser mais 

intensos na amostra quando comparados aos picos da amostra infiltrada com LZSA + CaO. 

 Em ambas as difratometrias vemos a formação dos principais cristais envolvidos na 
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pesquisa como a alumina, zircônia e ainda a formação de espodumênio-  e metassilicato de 

lítio.

A presença da fase cristalina espodumênio-  garante um vidro de coeficiente de 

expansão térmico positivo e baixo (35). O metassilicato de lítio promove uma boa resistência 

mecânica e química, o que pode ter contribuído para os resultados obtidos na análise de 

resistência mecânica do material (44).  
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5 CONCLUSÕES 

A partir da análise dos resultados obtidos no presente trabalho, algumas conclusões 

podem ser sintetizadas como segue: 

o A 1400°C, os óxidos de cálcio e de lantânio melhoraram a infiltração 

do LZSA na alumina.  

o As infiltrações dos sistemas vítreos alterados a base de LZSA 

promoveram uma significativa melhora nas propriedades mecânicas da 

alumina utilizada, promovendo resultados satisfatórios quanto a sua 

utilização como vidro para infiltração em materiais cerâmicos 

odontológicos.

o As amostras apresentaram boas resistências mecânicas, em especial as 

que foram submetidas a dois processos de infiltração, alcançando o 

patamar de 200 MPa, acima do 150 MPa necessários para utilização do 

material mesmo nas regiões de maior esforço mastigatório. 

o A quantidade do número de infiltrações influenciou nas propriedades 

físicas e mecânicas das amostras.  

o Na microscopia eletrônica de varredura pode-se observar a presença de 

uma microestrutura homogênea com relação aos elementos presentes, 

assim como uma diminuição de defeitos, como a quantidade de poros 

na estrutura. 
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