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RESUMO 

 

Materiais cerâmicos apresentam boas propriedades incluindo estabilidade 

química, elevada dureza e resistência ao desgaste. Por outro lado, devido a sua 

fragilidade, podem sofrer falha sob níveis de tensões relativamente baixos. A zircônia é 

hoje o material de escolha em odontologia para o uso em próteses dentais do tipo metal 

free por ser inerte em meio fisiológico, apresentar boa resistência à flexão, dureza e 

tenacidade à fratura. A adição da alumina e dos carbetos mistos de tungstênio e titânio 

,atuando como elementos de reforço na matriz de zircônia, têm como principal objetivo 

o aperfeiçoamento das propriedades mecânicas deste material. No presente trabalho, 

foram analisadas amostras de: zircônia, zircônia com 30% em peso de alumina e 

zircônia com 30% em peso de carbetos mistos. Os corpos de prova foram sinterizados 

por prensagem a quente uniaxial, sobre pressão de 30 MPa, durante 1 hora em atmosfera 

de argônio. Os mesmos foram caracterizados fisicamente por meio de medidas de 

porosidade e de densidade, e mecanicamente por resistência a flexão em 3 pontos e 

microdureza Vickers. A difração de raios X foi utilizada para a identificação das fases 

presentes e a microestrutura foi analisada por microscopia eletrônica de varredura 

(MEV). A adição dos carbetos mistos como elemento de reforço da matriz de zircônia 

ocasionou uma melhoria em todas as propriedades analisadas neste trabalho. A adição 

da alumina proporcionou uma queda na resistência mecânica da zircônia, apesar de ter 

ocasionado melhora nas demais propriedades. 

 

 

Palavras-chave: zircônia, material de reforço, prensagem a quente 

 



 

ABSTRACT 

 

Ceramics materials have good properties including chemical stability, high 

hardness and wear resistance. Moreover, due to its fragility, can suffer failure under 

relatively low levels of tension. Actually zirconia is the material of choice in metal free 

dental prostheses used in dentistry due its inertia in physiological environment, good 

bending strength, hardness and fracture toughness. The alumina and mixed tungsten and 

titanium carbides additions, acting as reinforcement elements in the zirconia matrix, 

have as their main objective the improvement of mechanical properties of this material. 

In this work, samples of zirconia, zirconia with 30% wt of alumina and zirconia with 

30% wt mixed carbides were analyzed. The samples were sintered by uniaxial hot 

pressing on 30 MPa pressure, for 1 hour in an argon atmosphere. They were physically 

characterized by porosity and density measurements, and mechanically by 3-points 

bending strength and Vickers microhardness. The X-ray diffraction was used for the 

phase identifications and microstructure was examined by scanning electron microscopy 

(SEM). The addition of mixed carbides as reinforcement elements in zirconia matrix 

provides improvements in all properties analyzed in this work. The alumina addition has 

dropped the zirconia strength, although it caused improvement in other properties. 

 

 

Key words: zirconia, reinforcement material, hot pressing 
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1. INTRODUÇÃO 

 Nos últimos trinta anos, duas linhas de pesquisa, na área de cerâmica, se 

desenvolveram para tentar melhorar suas propriedades estruturais e aumentar o seu 

campo de utilização. A primeira envolve esforços para minimizar o numero e o tamanho 

de defeitos críticos intrínsecos na matriz cerâmica formados durante seu processamento. 

Já a segunda linha, preocupou-se com a microestrutura, com o objetivo de aumentar a 

resistência da matriz à propagação do defeito (J. ROBERT KELLYA, 2007).  

Na odontologia, os materiais cerâmicos são os que mais mimetizam as 

propriedades ópticas do dente, resultando em naturalidade estética às próteses e 

restaurações. A busca constante por melhores materiais na área protética em 

odontologia está, atualmente relacionado ao desenvolvimento de uma cerâmica menos 

friável, que possa ser utilizada em todas as regiões da cavidade oral e que substitua 

definitivamente a indicação dos metais, diminuindo o peso das próteses e melhorando 

suas propriedades visuais (ACCHAR, W., 2006). 

 A intensidade da força mastigatória na boca varia de 11 a 150 N com picos de 

200 N na região anterior, 350 N na posterior e 1000 N em indivíduos com hábitos 

parafuncionais. Restaurações bucais estão diariamente submetidas a forças acima de 

200 N e em pacientes com hábitos parafuncionais como o apertamento e bruxismo, esse 

valor pode chegar a 1221 N (HANDAN YILMAZ, 2007). Os sistemas cerâmicos 

devem ter resistência às forças mastigatórias acima dos valores de pico para que seja 

classificado como seguro e previsíveis a longo prazo.   

 A utilização de peças em cerâmica pura em próteses dentárias pode ser descrita 

em quatro situações: como restaurações do tipo inlay e onlay, facetas, prótese fixa 

unitária (coroa unitária) e prótese fixa multipla (ponte). Os sistemas cerâmicos atuais 
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resistem adequadamente aos esforços mastigatórios nos três primeiros casos, porém em 

próteses fixas multiplas na região dos dentes posteriores (maior carga mastigatória), 

nenhum sistema atual oferece segurança ao dentista para sua utilização, salvo em alguns 

poucos casos bem planejados.   

 Na atualidade, o desenvolvimento de tecnologia avançada em materiais dentais 

direciona as pesquisas para as cerâmicas em zircônia. As excelentes propriedades 

mecânicas presentes neste material, já são utilizadas em várias aplicações na medicina e 

engenharia. Essas propriedades estão relacionadas, principalmente, ao mecanismo de 

transformação de fase (tetragonal para monoclínica) que pode ser induzida por 

aplicação de um campo externo de tensão resultando em um aumento de 4% em 

volume, causando tensões compressivas no material que dificultam a propagação das 

trincas.  

 O objetivo deste trabalho é estudar a influência de elementos de reforço, como a 

alumina (Al2O3) e o carbeto misto de tungstênio e titânio (WTiC), nas propriedades 

físicas e mecânicas de uma matriz de zircônia (ZrO2). 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Considerações gerais 

 As cerâmicas dentais são os materiais de escolha para execução de trabalhos 

protéticos estéticos na atualidade. Esse potencial de aplicação deve-se principalmente às 

suas propriedades físicas como: biocompatibilidade, alto grau de reprodução de matizes, 

brilhos e cromas dos dentes, baixa condutibilidade térmica-elétrica e resistência a 

abrasão da escovação como também ao meio de pH ácido encontrado na cavidade oral. 

Estas propriedades proporcionam sua utilização com segurança, previsibilidade e 

durabilidade dos resultados desde que todas as etapas clínicas e laboratoriais sejam 

criteriosamente observadas (SCHALCH, 2002).  

O grande problema encontrado nas cerâmicas é a sua baixa resistência a fratura e 

a sua friabilidade, ocasionado por suas ligações iônicas e/ou covalentes, as quais 

fornecem um limitado número de sistemas de deslizamento independentes, necessários 

para se atingir uma deformação plástica homogênea comumente observada nos 

materiais metálicos. Devido à ausência de mecanismos de deformação plástica, a ponta 

de uma trinca em um material frágil é considerada como principal responsável pelo 

processo de ruptura, ocasionando uma falha catastrófica no mesmo quando submetido a 

esforços acima do seu limiar, inviabilizando a sua utilização em certas situações na 

cavidade bucal. (NOBREGA, 1998). A resistência dos materiais cerâmicos é governada 

pela presença de pequenas trincas ou fraturas. De acordo com a mecânica de fratura e a 

teoria de Griffith (KINGERY, 1976), 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. Segundo Ritter e colaboradores. 
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(1995), as trincas nos materiais cerâmicos formadas durante o processo de sinterização 

pela formação de poros, são devidas 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.  

 Para a utilização da porcelana em trabalhos restauradores na cavidade oral, a 

qual seria submetida a grandes esforços mastigatórios, a solução encontrada e utilizada 

em todas as próteses com cerâmica, até o início da década de 90, foi à confecção de 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 implicava que, para cada tipo de liga de metal, uma cerâmica específica 

deveria ser fabricada.  

Portanto, a técnica padrão utilizada durante muito tempo para as prótese com 

cerâmica foi a da sua utilização com uma infra-estrutura metálica, devido às condições 

expostas anteriormente, sob pena de quando não executada desta forma, a dissipação 

não efetiva das forças aplicadas sobre a porcelana durante a mastigação ocasionava a 

sua fratura. Inutilizando assim todo o trabalho outrora realizado, acarretando em custos 

adicionais para o paciente e profissional, tanto financeiramente como em horas gastas 

no consultório.  

Entretanto, os sistemas metalo-cerâmicos também possuem desvantagens. 

Embora a abrangência de sua indicação seja quase que a totalidade dos tipos de casos 

presentes na cavidade bucal, a presença da infra-estrutura metálica pode acarretar 
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problemas estéticos em algumas situações. A translucidez nesse tipo de trabalho é 

afetada pela presença do metal, que restringe a passagem da luz através da restauração, 

aumentando a reflexão da luz através da coroa (CHICHE, 1994). 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 e 

colaboradores (1998), os desgastes dentários se tornam conservadores, diminuindo a 

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

cerâmica opaca utilizada para recobrir e mascarar a coloração acinzentada do metal, 

anulando o efeito de sombra escura na restauração, muitas vezes não consegue ser 

mascarada pelas camadas subseqüentes de cerâmica estética depositadas sobre ele, 

deixando agora o material sem sombra, porém com aspecto leitoso e amarelado.  

Este fato tem estimulado o desenvolvimento de sistemas totalmente cerâmicos, 

que possam permitir a confecção de trabalhos capazes de suportar os esforços 

mastigatórios em todas as regiões da cavidade oral, tão bem quanto o sistema metalo-

cerâmico.  

Apesar do sistema metalo-cerâmico ter sido o modelo de escolha para a 

confecção de próteses fixas em odontologia até a década de 90, as pesquisas de sistemas 

cerâmicos puros (metal-free) teve inicio na década de 60, quando Mclean desenvolveu a 

porcelana feldspática reforçada com óxido de alumínio composta por maior quantidade 

de cristais de alumina (50% da massa), obtendo um alto modulo de elasticidade e uma 

resistência à flexão maior (180 MPa) em relação às porcelanas feldspáticas 

convencionais (MCLEAN, 2001).  

Em 1968, surgiu um novo tipo de cerâmica reforçada por cristais de fluormica 

tetrasílica (K2Mg5SiO2OF4), apresentando resistência à flexão variando entre 127 MPa e 
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239 MPa. Este material, denominado Dicor (Dentsply), apresentava uma nova técnica 

de processamento, caracterizada pela injeção da cerâmica por centrifugação num molde 

refratário obtido pelo método da cera perdida. 

Nas duas ultimas décadas, surgiram vários sistemas cerâmicos reforçados que 

apresentam diferentes técnicas de processamento. A técnica de colagem, seguida por 

dupla sinterização (slip casting), apresentada por Magne & Belser em 1989, criou o 

sistema In-Ceram da Vita. Nesta técnica, utilizam-se duas etapas de queima, onde na 

primeira delas é confeccionada uma infra-estrutura de óxido de alumínio sobre um 

troquel de revestimento. Esta infra-estrutura depois de sinterizada recebe uma cobertura 

de um vidro de baixa fusão, que se difunde através da infra-estrutura porosa por 

capilaridade. A cobertura consiste na aplicação de um pó de óxido de lantânio com água 

destilada, aumentando, após a segunda queima, a resistência à flexão da porcelana. 

Posteriormente foram desenvolvidos copings com outros materiais como: os de óxido 

de magnésio, menos resistentes, porém mais estéticos (In-Ceram Spinel), e os de 

zircônia, mais resistentes e menos estéticos (In-Ceram Zirconia), indicados para infra-

estruturas de próteses parciais fixas. 

Em 1991, foi desenvolvida uma cerâmica que usa como reforço o princípio da 

dispersão dos cristais de leucita, a qual foi chama de IPS Empress. Neste material, os 

cristais de leucita têm tamanho médio de 2,4µm. Eles são processados por injeção em 

moldes obtidos pela técnica da cera perdida. Sua resistência à flexão é comparável à da 

porcelana reforçada por alumina com média de 130 MPa. Já em 1998, o sistema IPS 

Empress teve sua composição cristalina alterada para dissilicato de lítio (SiO2, Al2O3, 

La2O3, MgO, Zn, K2O, Li2O, P2O5) passando a se chamar de IPS Empress 2, esta 

modificação teve a finalidade de melhorar as propriedades mecânicas e possibilitar a sua 

indicação para infra-estruturas de próteses parciais fixas. O processamento técnico é 
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semelhante a primeira versão do  sistema, com a utilização dos mesmos equipamentos, 

alterando-se apenas o ciclo de aquecimento. Apresenta resistência a flexão de até 400 

MPa (MCLEAN, 2001).  

No ano de 1993, foi lançado um novo sistema que utiliza a técnica de leitura 

óptica dos preparos dentais e fresagem dos blocos cerâmicos por máquinas controladas 

por computador (CAD/CAM), o Procera da Nobel Biocare. Com este sistema, os 

preparos dentais, após scaneamento, são registrados em computador e através do 

modem, os dados são enviados para uma central na Suécia. Estas informações, 

permitem ao laboratório na Suécia confeccionar um novo troquel de trabalho, o qual é a 

replica fiel do preparo no dente, para que seja aplicada a cerâmica de óxido de alumínio 

sobre ele. O resultado é a obtenção de uma infra-estrutura cristalina densa, com 

grânulos de 4µm e resistência a flexão superior a 600 MPa.  

Em 2005 a Ivoclar Vivadent lançou o novo sistema e.max, um dos mais flexíveis 

sistemas metal-free da atualidade, oferecendo materiais estéticos e resistentes com duas 

opções de tecnologia: injeção e CAD/CAM. Os materiais para cada técnica são: IPS 

e.max Press, IPS e.max ZirPress, IPS e.max CAD, IPS e.max ZirCAD e IPS e.max 

Ceram. O IPS e.max Press é uma pastilha de cerâmica vítrea de dissilicato de lítio para a 

técnica de injeção. O novo processo de fabricação produz pastilhas homogêneas em 

vários níveis de opacidade e com alta resistência flexural (400 MPa). Indicado para 

coroas anteriores e posteriores, inlays e onlays, pontes de 3 elementos anteriores e até 

pré-molares. O IPS e.max ZirPress é uma pastilha de cerâmica vítrea de fluorapatita 

para a tecnologia de “sobreinjeção”. Os cristais de fluorapatita contidos no material, 

exercem o controle entre translucidez, opalescência e luminosidade. Possibilita unir as 

vantagens da técnica de injeção (boa adaptação) com os benefícios do processo 

CAD/CAM. Indicado para copings e infra-estruturas de próteses fixas convencionais e 
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sobre implantes. O IPS e.max CAD é um bloco de cerâmica vítrea de dissilicato de lítio 

para o uso com a tecnologia CAD/CAM. No estado cristalino intermediário (azul) o 

bloco pode ser fresado com a unidade CERC inLab MC XL. Após a fresagem, o bloco é 

sinterizado em forno a 850 C° e adquire a sua cor final. Indicado para coroas anteriores, 

inlays/onlays e coroas posteriores. O IPS e.max ZirCAD é um bloco pré-sinterizado de 

óxido de zircônio estabilizado por ítria para fresagem através do sistema CAD/CAM 

(com o uso da unidade fresadora CEREC inLab MC XL). Possui mais de 900 MPa de 

resistência flexural e está indicado para coroas anteriores, próteses fixas de até 6 

elementos e fixas retidas por inlays. O IPS e.max Ceram  é uma cerâmica vítrea de 

nanofluorapatita de baixa fusão para o recobrimento estético de infra-estruturas 

cerâmicas, tanto fabricadas pelo sistema de injeção quanto pelo sistema CAD/CAM.  

Outros sistemas cerâmicos também utilizam a tecnologia CAD/CAM (Cerec e 

Cerec II/Siems, Alemanha; Celay/Mikroma Tecnologies, Suiça). Todavia o bloco 

usinado por esses sistemas podem apresentar diferentes composições, dificultando 

comparações (BLATZ, 2001) 

Devido a grande variedade na composição e as diferentes técnicas de 

processamento dos sistemas cerâmicos, sua classificação e indicações ficam 

dificultadas. Pequenas alterações na composição podem afetar significamente a 

resistência mecânica, interferindo no desempenho clínico dos mesmos. 

A seguir a tabela mostra os principais sistemas cerâmicos atuais (2000 a 2008). 
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Tabela 1 – Sistemas cerâmicos dentais 

Marca 
Comercial 

Fabricante Tipo de Porcelana Indicação Forma de 
Trabalho 

Finesse 
AllCeran 

Dentsply/Ceramco Porcelana feldspática 
reforçada por leucita 

Facetas, 
inlays, 

onlays e 
coroas 

unitárias 

Prensada  
+ 

estratificada 

Cergo Dentsply/Degudent Porcelana feldspática 
reforçada por leucita 

Facetas, 
inlays, 

onlays e 
coroas 

unitárias 

Prensada  
+ 

estratificada 

IPS 
Empress 

Ivoclar Porcelana feldspática 
reforçada por leucita 

Facetas, 
inlays, 

onlays e 
coroas 

unitárias 

Prensada  
+ 

Estratificada 
(pintura) 

IPS 
Empress 2 

Ivoclar Dissilicato de lítio Próteses 
fixas de 3 
elementos 
anteriores 
e coroas 
unitárias 

Prensada  
+ 

estratificada 

In-Ceram 
Spinnel 

Vita Alumina infiltrada por 
vidro 

Facetas, 
in/onlays e 

coroas 
unitárias 

(incisivos) 

Infiltração  
+ 
 

estratificação 

In-Ceram 
Alumina 

Vita Alumina infiltrada por 
vidro 

Coroas 
unitárias e 
próteses 

fixas de 3 
elementos 
anteriores 

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 

e próteses 
fixas 

posteriores 

CAD/CAM 

DCZirkon DCS Dental AG Zirconia totalmente 
densificada  

Coroas 
e próteses 

CAD/CAM 
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fixas 
posteriores 

Cercon 
Zirconia 

Dentsply/Degudent Zirconia totalmente 
densificada  

Coroas 
unitárias 

e próteses 
fixas 

posteriores 

CAD/CAM 

E.max Ivoclar 3 sistemas: Dissilicato 
de lítio, fluorapatita e 
Zirconia totalmente 

densificada 

Coroas 
unitárias 

e próteses 
fixas 

posteriores 

Infiltração  
+ 
 

Estratificação 
e  

CAD/CAM 
 

2.2 Zircônia  

A zircônia é utilizada em odontologia como agente opacificador, como reforço 

mecânico em porcelanas feldspáticas, material para fabricação de implantes dentários e 

núcleos intrarradiculares, subestruturas para prótese sobre implantes, para a confecção 

de “brackets” ortodônticos e como elemento principal na confecção de subestruturas de 

próteses odontológicas, quando submetida a grandes solicitações mecânicas (SOUZA, 

2007).  

 A zircônia é um material com propriedades mecânicas remarcáveis devido à 

transformação da fase tetragonal para monoclínica. A zircônia pura, em temperatura e 

pressão ambientes, encontra-se na fase monoclínica (m), com o aumento da temperatura 

para 1170 °C, o material se transforma para fase tetragonal (t), e a fase cúbica inicia em 

2370 °C finalizado em 2680 °C (Figura 1) (C. SANTOS; L.D. MAEDA, 2008). A 

transformação da fase tetragonal para monoclínica é do tipo martensitica, ocorre quando 

as partículas de zircônia estão na forma tetragonal metaestável, ou seja, essas partículas 

são suscetíveis de alterarem a estrutura cristalina do material em estado sólido, sendo 

um processo atérmico, não difusional que envolve o movimento simultâneo e 
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cooperativo dos átomos a distâncias menores do que o diâmetro do átomo. A formação 

desta fase metaestável depende da composição, tamanho, forma das partículas de 

zircônia, o tipo e a quantidade dos óxidos estabilizantes e a interação da zircônia com as 

outras fases. A transformação da fase tetragonal para monoclínica pode ser induzida por 

estresse externo como atrito, resfriamento e impacto, resultando em aumento de 4% em 

volume, comprimindo internamente a estrutura do material (MASSIMILIANO, G., 

2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama de fases zircônia-ítria (SOUZA, F. C., 2007) 

Desde a publicação do trabalho de Garvie, Hannink e Pascoe que mostrou as 

excelentes propriedades mecânicas de cerâmicas de zircônia dopada, inúmeros estudos 
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foram realizados visando o entendimento das relações entre as fases cristalinas, a 

microestrutura associada a estas fases e suas propriedades (S. K. TADOKORO, 2000). 

Por volta de 1972, foi descoberto que a adição de óxidos com baixas valências 

como: CaO, MgO, La2O3 e Y2O3, desfavorecia a formação da fase monoclínica, na 

temperatura ambiente, em detrimento da formação das fases tetragonal e cúbica 

metaestáveis que são mais simétricas. As estruturas dessas fases são análogas as da 

zircônia pura, com os íons dopantes substituindo os sítios de Zr
 4+

 e a formação de 

vacâncias de oxigênio para manter a carga neutra. Os principais estabilizantes da 

zircônia são os elementos ítria e céria. 

A percentagem de ítria, como dopante, requerido para a completa estabilização 

da zircônia na fase cúbica é de 8 mol%, com criação de uma vacância de oxigênio para 

cada dois íons de ítria. E para a estabilização na fase tetragonal da zircônia, a 

concentração de ítria fica entre 2 e 5 mol% (J. ROBERT KELLYA, 2007). 

Comparativamente a outras soluções sólidas à base de zircônia, os principais 

fatores que auxiliam a estabilização da fase tetragonal na zircônia-ítria (Y-TZP) são a 

baixa temperatura eutéctoide e o elevado limite de solubilidade. Para a estabilização da 

fase tetragonal é importante que a cerâmica apresente alta densidade, resultando uma 

compressão entre os grãos. A microestrutura é um dos principais fatores que controlam 

a retenção da fase tetragonal à temperatura ambiente e, portanto, existe um tamanho de 

grão crítico abaixo do qual a transformação de fase tetragonal para monoclínica, não 

acontece espontaneamente. Foi mostrado que para que a fase tetragonal seja retida à 

temperatura ambiente, em composições contendo 2% a 3% em mol de Y2O3, (Y-TZP), 

o tamanho médio de grãos crítico é ~ 0,2 μm. Cerâmicas sinterizadas densas de Y-TZP 

podem ser obtidas a partir de pós comerciais com microestrutura homogênea e tamanho 
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médio de grãos submicrométricos (≥ 250 nm até ~ 1 μm) (J. ROBERT KELLYA, 

2007).    

Tabela 2 – Valores de parâmetros associados a propriedades mecânicas de 
cerâmicas de Y-TZP e Ce-TZP  

 

 

 

 

      (S. K. TADOKORO, 2004) 

Inicialmente a zircônia-céria (Ce-TZP) foi vista como uma alternativa para 

substituir a zircônia-ítria para fins estruturais. Apresentando maior resistência à 

transformação de fases t → m, a zircônia-céria passou a ser bastante pesquisada. O 

diagrama de fases apresenta uma ampla faixa de composições para a fase tetragonal, 

permitindo a preparação de cerâmicas puramente tetragonais entre 12% e 18% em mol 

de CeO2 (Ce-TZP). Esta faixa de composições é bem maior do que a da zircônia-ítria. 

Para composições superiores a 18% em mol de céria há formação da fase cúbica e, na 

região do diagrama de fases rica em céria, a estrutura cúbica é predominante. Apesar da 

Ce-TZP apresentar elevadas resistência ao choque térmico e à transformação de fases 

tetragonal para monoclínica, sua resistência mecânica é inferior à da Y-TZP (Tabela 2). 

Uma das causas apontadas para isto é o tamanho de grãos, que nesta cerâmica, varia 

entre 0,5 μm e 3 μm, independente dos procedimentos experimentais empregados no 

processamento.  

Nos últimos anos, diversos estudos tem sido realizados no sentido de melhorar 

as propriedades da zircônia. Diversos elementos de reforço foram introduzidos na 

matriz de zircônia, tais como: carbetos (WC e NbC), boretos (ZrB2 e TiB2), nitretos 
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(TiN) e alumina (Al2O3) (BIKRAMJIT BASU, 2002, 2004, 2005;  C. SANTOS, 2008;  

C. SANTOS, L.D. MAEDA, 2008; DONGTAO JIANG, 2007; GUY ANNÉ, 2005;  J. 

K. M. F. DAGUANO, 2006; N.A. TRAVITZKY, 2000; SONGLIN RAN, 20007;  

TEIXEIRA, L. H. P., 2007; ZBIGNIEW P., 1998), com o intuito de melhorar suas 

propriedades mecânicas. A obtenção de bons resultados nas pesquisas demonstra a 

efetividade do reforço ocasionado por esses elementos. 

2.3 Sistemas cerâmicos de zircônia reforçada 

2.3.1 Zircônia-Alumina 

A utilização de cerâmicas a base de alumina (Al2O3) e zircônia (ZrO2) de alta 

densidade relativa vem sendo intensivamente investigada, em função de a alumina ter 

apresentado uma ótima biocompatibilidade, alta dureza e resistência ao desgaste, 

embora, tenha exibido moderada resistência à flexão e tenacidade. A zircônia tetragonal 

estabilizada exibe excelentes propriedades mecânicas, podendo-se destacar a boa 

resistência mecânica e tenacidade à fratura. A introdução da alumina nessa composição 

é interessante, pois proporciona ao compósito um incremento em suas propriedades, 

principalmente na dureza e resistência ao desgaste.  Dois tipos de compósitos podem ser 

preparados a partir do sistema: uma matriz de zircônia estabilizada com ítria reforçada 

com partículas de alumina (ATZ) ou uma matriz de alumina reforçada com partículas de 

zircônia (ZTA). Com ambos materiais bifásicos (ZTA e ATZ), é esperada a obtenção de 

maiores valores de tenacidade à fratura quando comparado com os materiais cerâmicos 

monofásicos.  

J. L. Shi e colaboradores. (1994) afirmaram que compostos a base de alumina e 

zircônia apresentam grande interesse para os pesquisadores por possuírem ótimas 

propriedades mecânicas como resistência a fratura, tenacidade e dureza. Entretanto, eles 
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apresentam densificação limitada durante o processo normal de sinterização, 

necessitando de prensagem a quente para alcançar níveis de densidade adequado para 

aplicação prática.  

N.A. Travitzky e colaboradores. (2000) estudaram as propriedades mecânicas do 

composto com matrix de 3 mol% Y2O3- ZrO2 com 20 % em peso de A2lO3. Os 

resultados mostraram que a zircônia tetragonal estabilizada com ítria possui boa 

resistência a fratura e tenacidade, e que a dispersão da alumina em uma matriz de 

zircônia pode aprimorar as propriedades mecânicas do material.  

Para B. Basua e colaboradores. (2004), o mecanismo de transformação da 

zircônia tetragonal induzida por estress é um fenômeno comprovado de reforço. Devido 

a insolubilidade da alumina e da zircônia em uma ampla faixa de temperatura durante o 

processo de sinterização, um composto formado por esses dois materiais tem o potencial 

de combinar a grande dureza da alumina com a excelente tenacidade da zircônia.  

J. K. M. F. Daguano e colaboradores. (2006) avaliaram compósitos cerâmicos à 

base de ZrO2-Al2O3 por apresentarem uma combinação de propriedades mecânicas 

requeridas para sua aplicação como componente de sistemas de implantes dentários.  

L. H. P Teixeira e colaboradores. (2007) estudaram o efeito da adição de Al2O3 

nas propriedades de cerâmicas à base de ZrO2 tetragonal estabilizada com ítria (Y-TZP) 

visando sua aplicação como material dentário. Para ele, a alumina apresenta excelentes 

propriedades mecânicas e a sua união com uma matriz de zircônia produzirá um 

composto excepcional.  

C. Santos e colaboradores. (2008) verificaram a influência da alumina nas 

propriedades mecânicas do composto com matriz de 3 mol% Y2O3- ZrO2. Segundo ele, 

as cerâmicas mais amplamente utilizadas como biomateriais são as de Al2O3 e ZrO2 
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devido a excelente biocompatibilidade apresentada por esses materiais. As vantagens da 

alumina são: alta dureza e resistência como material de revestimento, enquanto que a 

zircônia apresenta alta resistência a fratura e tenacidade.  

A seguir, seguem os resultados dos ensaios de densificação e sinterização, 

dureza, resistência mecânica, tenacidade, difração de raios X e microscopia eletrônica 

de varredura (MEV), obtidos por esses autores em seus trabalhos. 

2.3.1.1 Densificação e sinterização 

J. L. Shi e colaboradores. (1994) mediram a densidade de suas amostras de Y-

TZP / Al2O3 (20%) sinterizadas a 1550 °C durante 2 horas. Os autores obtiveram 

amostras densas com pouca porosidade, apesar do tamanho grande de partícula da fase 

de Al2O3.  

No trabalho de N.A. Travitzky e colaboradores. (2000), uma densidade relativa 

de 95% nas amostras de zircônia tetragonal policristalina estabilizada com 3% de ítria 

(3Y-TZP) com 20% em peso de Al2O3 só foi atingida naquelas sinterizadas em ar a 

1500 °C durante 1 hora 

B. Basua e colaboradores. (2004) obtiveram densificação completa de suas 

amostras de 3Y-TZP com 20% em peso de Al2O3. Elas foram sinterizadas por 

prensagem a quente no vácuo à 1450 °C durante 1 hora.  

As amostras de J. K. M. F. Daguano e colaboradores. (2006) foram sinterizadas 

em temperaturas de 1500 °C e 1600 °C. A avaliação dos resultados demonstrou um leve 

aumento da densificação em função da temperatura de sinterização utilizada e que todas 

as condições de sinterização apresentaram resultados de densidade relativa acima de 

99%. 
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O cálculo da massa específica das amostras de 3Y-TZP reforçado com Al2O3 no 

estudo de L. H. P Teixeira e colaboradores. (2007), foi realizado após sinterização ao ar 

a 1500, 1550 e 1600 °C por 120 min. Observou-se que houve um leve acréscimo de 

densificação, em função do aumento da temperatura de sinterização, em todos os casos 

e que acima de 1500 °C todos os materiais estudados apresentaram densidade relativa 

acima de 99%. 

C. Santos e colaboradores. (2008) avaliaram a densificação de suas amostras de 

3Y-TZP reforçada com Al2O3 e sinterizadas ao ar a 1550 e 1600 °C por 120 min. Eles 

também observaram um leve acréscimo na densificação, em função do aumento da 

temperatura de sinterização. Em temperaturas acima de 1500 °C, os materiais estudados 

apresentaram densidade relativa maiores que 99%. 

A seguir, a Figura 2 mostra um comparativo dos valores de densidade relativa 

obtidos pelos autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

94

95

96

97

98

99

Densidade relativa (%)

Figura 2. Comparação dos valores de densidade relativa da zircônia reforçada com 
alumina obtidos na literatura. 

 

2.3.1.2 Dureza 

O ensaio de dureza utilizado no trabalho de N.A. Travitzky e colaboradores. 

(2000) foram feitos através de microidentação Vickers, A maior dureza obtida: 14 GPa 

foi na amostra com 3% Y2O3- ZrO2 / 20 % em peso de alumina, demonstrando um 

aumento nesta propriedade da zircônia com a adição da alumina.  

B. Basua e colaboradores. (2004) verificaram em seus ensaios de microidentação 

vickers que a adição de 20% em peso de Al2O3 na matriz de 3Y-TZP melhorou os 

valores de dureza da zircônia. Um aumento de 11 GPa, mensurado na amostra de 3Y-

TZP, para 14,5 GPa na amostra de 3Y-TZP com 20% em peso de Al2O3.  
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Para J. K. M. F. Daguano e colaboradores. (2006), os resultados de 

microidentação Vickers obtidos, na ordem de 14,71 GPa em suas amostras de 3Y-TZP 

com 20% em peso de Al2O3, estão coerentes com os resultados reportados na literatura 

para abutments (pilares intermediários em implantes dentários).  

Já nos ensaios de microdureza (Vickers) de L. H. P Teixeira e colaboradores. 

(2007), a adição de alumina produziu um aumento linear da dureza, alcançando valores 

entre 13,5 e 16,1 GPa para a adição de 0 e 30% de alumina respectivamente, ou seja, um 

aumento na dureza de cerca de 20% com a adição de 30% de alumina.  

C. Santos e colaboradores. (2008), também obtiveram valores parecidos aos de 

Teixeira, onde o aumento linear da dureza foi atribuído ao aumento na adição de 

alumina, alcançando valores entre 13,2 e 15,69 GPa para a adição de 0 e 30% de 

alumina respectivamente, representando um aumento de 20% na microdureza com a 

adição de 30% de alumina.  

A Figura 3 mostra um comparativo dos valores de dureza obtidos pelos autores. 
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Figura 3. Comparação dos valores de dureza da zircônia reforçada com alumina 
obtidos na literatura. 
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2.3.1.3 Resistência mecânica 

N.A. Travitzky e colaboradores. (2000), realizaram teste de flexão em três 

pontos a temperatura ambiente, em amostras retangulares, preparadas a partir das 

amostras cilíndricas. Ele obteve um aumento de ± 220 para ± 820 MPa com a adição de 

20 % em peso de alumina na matriz de 3% Y2O3- ZrO2.  

No trabalho de L. H. P Teixeira e colaboradores. (2007), a resistência a fratura 

foi medida através do teste de flexão em 4 pontos em amostras (barras) retificadas, 

lixadas e polidas com composição de 3Y-TZP com 20% de Al2O3. Os resultados 

apresentaram resistência à fratura média próxima a 690 MPa.  

C. Santos e colaboradores. (2008), também realizaram teste de flexão em 4 

pontos, em suas amostras retangulares preparadas a partir das amostras cilíndricas, para 

avaliar a resistência a fratura do composto. A amostra de 3Y-TZP com 20% de Al2O3 

obteve resultado próximo a 690 MPa.  

A Figura 4 mostra um comparativo dos valores de resistência mecânica obtidos 

pelos autores. 
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Figura 4. Comparação dos valores de resistência mecânica da zircônia reforçada 
com alumina obtidos na literatura. 

 

2.3.1.4 Tenacidade 

N.A. Travitzky e colaboradores. (2000) realizaram os testes de tenacidade a 

fratura em suas amostras de zircônia reforçada com alumina. Ele obteve um aumento de 

± 3 para  ± 6.5 MPa. m1/2 com a adição de 20 % em peso de alumina na matriz de 3% 

Y2O3- ZrO2 . 
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No estudo de B. Basua e colaboradores. (2004), a tenacidade à fratura foi 

calculada a partir dos resultados de dureza (com carga de 10 Kg). Na amostra com 3% 

Y2O3–ZrO2 e 20 % em peso de Al2O3 o valor máximo obtido foi  de ± 4.7 MPa. m1/2, 

aumentando em ± 2.2 MPa. m1/2 em relação a matriz de zircônia estabilizada com 3% de 

ítria (2.5 MPa. m1/2). Já na amostra com 2% Y2O3- ZrO2 e 20 % em peso de Al2O3, a 

tenacidade do material reforçado aumentou muito mais, alcançando um valor de 10.3 

MPa. m1/2. Os resultados demonstraram que a tenacidade a fratura aumentou 

consideravelmente com a diminuição do percentual de ítria no composto.  

J. K. M. F. Daguano e colaboradores. (2006), também utilizaram o ensaio de 

microdureza para avaliar a tenacidade a fratura de suas amostras. Um valor de  8,5 MPa. 

m1/2 foi obtido na amostra de 3Y-TZP com 20% em peso de Al2O3. 

Para L. H. P Teixeira e colaboradores. (2007), as propriedades mecânicas de 

dureza e tenacidade à fratura foram determinadas utilizando-se o método de indentação 

Vickers. Pode-se notar que o aumento do teor de alumina na matriz de zircônia não 

reduziu a tenacidade a fratura dos compósitos. Nesse caso, a alumina, que apresenta 

coeficiente de expansão térmica diferente da zircônia gera um campo de tensão ao redor 

de seus grãos durante o resfriamento, que resulta em barreira a propagação de trincas na 

matriz de zircônia. Os resultados apresentados são bastante promissores com tenacidade 

a fratura variando entre 7,8 e 8,2 MPa. m1/2 para amostras de  3% Y2O3- ZrO2 e 30 % 

em peso de Al2O3.                    

A Figura 5 mostra um comparativo dos valores de tenacidade a fratura obtidos 

pelos autores. 
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Figura 5. Comparação dos valores de tenacidade a fratura da zircônia reforçada 
com alumina obtidos na literatura. 

 

2.3.1.5 Difratometria de raios X 

N.A. Travitzky e colaboradores. (2000) fizeram análises de difração de raios X 

em suas amostras. A ausência de outra nova fase no composto, indicou a boa 

compatibilidade química entre o ZrO2 e a Al2O3, somente as fases de zircônia tetragonal, 

alfa alumina e traços de zircônia monoclínica se fizeram presentes. A observação da 

fase monoclínica foi atribuída à transformação espontânea de uma pequena quantidade 

de zircônia tetragonal metaestável durante o processo de resfriamento.  

B. Basua e colaboradores. (2004) observaram, em suas análises de difração de 

raios X, que a fase tetragonal da zircônia foi completamente retida no composto 3% 
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Y2O3- ZrO2 e 20 % em peso de Al2O3 durante o resfriamento. Pequena quantidade de 

zircônia monoclínica foi encontrada no composto 2% Y2O3- ZrO2 e 20 % em peso de 

Al2O3. 

As análises dos difratogramas de raios X realizado por J. K. M. F. Daguano e 

colaboradores. (2006) em suas amostras de 3Y-TZP com 20% em peso de Al2O3, 

sinterizadas em diferentes condições, monstrou apenas a presença das fases Al2O3 e 

ZrO2 tetragonal. Este fato indicou que o tempo e a temperatura de sinterização não 

influenciaram nas transformações de fases neste material. Foi observado que não houve 

presença da fase monoclínica da zircônia nos difratogramas, significando uma total 

retenção da fase metaestável tetragonal durante o resfriamento, o que notadamente 

melhorou as propriedades mecânicas do material.  

As amostras de 3% Y2O3- ZrO2 / 30 % Al2O3 de L. H. P Teixeira e 

colaboradores. (2007) sinterizadas a 1500 e 1550 °C apresentaram difratogramas 

similares aos das amostras sinterizadas a 1600 °C, mostrando somente a presença de 

zircônia estabilizada tetragonal. Isto demonstra que o percentual de zircônia 

monoclínica presente no pó de partida foi integralmente transformado.  

C. Santos e colaboradores. (2008) observou através da difração de raios X que a 

presença da fase de alumina não influenciou na taxa de transformação de fase da 

zircônia durante o processo de sinterização. Todas as suas amostras de zircônia 

reforçada com alumina, apresentaram somente a fase tetragonal da zircônia estabilizada.  

2.3.1.6 Microscopia eletrônica de varredura (MEV)  

A avaliação de N.A. Travitzky e colaboradores. (2000) das imagens geradas pelo 

MEV mostraram as fases da zircônia (em cinza) e a da alumina (em preto) 

uniformemente distribuída na matriz de zircônia, porém em escala nanométrica, 
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observou-se a presença de vazios. A morfologia da fratura das amostras analisadas 

revelou ser principalmente do tipo intergranular.  

 B. Basua e colaboradores. (2004) observou no MEV uma representativa 

microestrutura em suas amostras de 3% Y2O3- ZrO2 e 20 % em peso de Al2O3. Uma 

distribuição uniforme da fase escura de alumina sobre uma matriz clara de zircônia, com 

ausência de poros. O modo de fratura predominante foi o do tipo intergranular.  

 Os resultados das micrografias de J. K. M. F. Daguano e colaboradores. (2006) 

indicaram que em todas as condições de sinterização, as amostras apresentaram apenas 

duas fases cristalinas, ZrO2 tetragonal e α-Al2O3 sendo a zircônia representado pelos 

grãos brancos e a alumina pelos mais escuros. Foi observado também, a distribuição 

uniforme de grãos de Al2O3 na matriz de ZrO2, indicando uma boa homogeneização dos 

pós durante o processo de moagem e um aumento do tamanho de grão em função do 

tempo utilizado para ambas as fases.  

 As análises do MEV de C. Santos e colaboradores. (2008) mostraram a presença 

de duas fases distintas, uma fase escura de alumina e uma clara de zircônia nas amostras 

de 3Y-TZP com 20% de. Al2O3 Foi observado que a taxa de crescimento de grão da 

fase de alumina foi maior do que a da fase de zircônia.  

2.3.2 Zircônia reforçada com outros materiais 

As cerâmicas que apresentem maior tenacidade à fratura, minimizando sua 

fragilidade, uma boa biocompatibilidade, alta dureza e resistência ao desgaste, são 

potenciais substitutos aos materiais metálicos convencionalmente utilizados na infra-

estrutura das próteses dentárias. Dentre os novos materiais utilizados para alcançar essas 

propriedades, cerâmicas a base de zircônia (ZrO2) se destacam, sendo portanto, o 

material de escolha para atuar como matriz de um compósito já que apresenta essa 
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combinação de propriedades requeridas. Vários sistemas zircônia - material de reforço 

têm sido estudados para aperfeiçoar ainda mais as propriedades mecânicas da zircônia.  

 Zbigniew P. e colaboradores. (1998) realizaram um experimento utilizando a 

zircônia com 2,8% de ítria (estabilizante) como matriz, e carbetos de tungstênio como 

inclusões de reforço. Segundo ele, a inclusão de partículas duras de carbetos é um bom 

método para aumentar as propriedades mecânicas de policristais de zircônia tetragonal.  

B. Basua e colaboradores. (2002) em seu trabalho descreveram que desde a 

descoberta do mecanismo de transformação de fase na zircônia, grandes esforços tem 

sido feitos para obter cerâmicas compostas a base de zircônia que aproveitem as 

excelentes propriedades mecânicas da mesma. Ele utilizou o ZrB2 como elemento de 

reforço, devido a alta dureza, inércia química e alto modulo de elasticidade presente 

neste material.  

B. Basua e colaboradores. (2005), em nova pesquisa, utilizou o dibórido de 

titânio (TiB2) como partículas de reforço em uma matriz de zircônia policristalina 

tetragonal estabilizada com ítria, ZrO2-TiB2, em uma proporção em peso de 70/30. Ele 

classificou a zircônia estabilizada com ítria como um material de excelentes 

propriedades mecânicas, porém com baixa dureza, a adição do dibórido de titânio 

melhorou a dureza da zircônia.  

Para Guy Anné e colaboradores. (2005) a zircônia policristalina tetragonal (TZP) 

é um material com excelentes propriedades mecânicas como a resistência a fratura, 

porém apresenta uma modesta dureza, a adição de micro-grãos de carbeto de tungstênio 

em uma matriz de zircônia aumentou significantemente sua dureza e um pouco a sua 

resistência a fratura.  
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No estudo de Songlin Ran e colaboradores. (2007), o uso do nitreto de titânio 

(TiN) em uma matriz de zircônia tetragonal estabilizada (TZP) foi testado como 

elemento de reforço. Para ele, a zircônia parcialmente estabilizada, particularmente a 

tetragonal (TZP), possui excelentes propriedades mecânicas devido a transformação de 

fase induzida por estress (tetragonal para monoclínica), porém a modesta dureza da 

zircônia limita seu uso em aplicações de revestimento. As excelentes propriedades 

físicas e químicas do TiN, demonstrou ótima potencialidade como agente de reforço.  

Dongtao Jiang e colaboradores. (2007), também utilizou o carbeto de tungstênio 

para reforça a zircônia tetragonal. Ele considera as cerâmicas baseadas em zircônia 

como os óxidos de melhores propriedades mecânicas jamais produzidas. A 

transformação de fase, tetragonal para monoclínica, junto com a boa coerência química 

entre a interface das fases produziu um material com excelentes propriedades.  

C. Santos e colaboradores. (2008) testou o carbeto de nióbio (NbC) como 

elemento de reforço na zircônia estabilizada com ítria (Y-TZP). Ele considera as 

cerâmicas baseadas em carbetos de titânio (TiC), tungstênio (WC) e de niobio (NbC), 

materiais que apresentam alta dureza, atuando como ótimos materiais de reforço para a 

zircônia. 

A seguir, mostraremos os resultados dos ensaios de: dureza, densificação e 

sinterização, resistência mecânica, difração de raios X, microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) e tenacidade obtidos por esses autores em seus trabalhos. 

2.3.2.1 Dureza  

Em seus ensaios de microduresa Vickers, a fração de volume de carbetos 

adicionados influenciou significantemente a dureza do material, segundo Zbigniew P. e 
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colaboradores. (1998). A maior dureza obtida: 22.4 ± 0.9 GPa foi na amostra com 2.8% 

Y2O3- ZrO2  / 50 vol.% de carbeto. (10N) 

No trabalho de B. Basua e colaboradores. (2002), uma máxima dureza de 13 

GPa na amostra com 2.5% Y2O3- ZrO2 / 30 vol.% ZrB2 foi mensurada em ensaio de 

microduresa Vickers, e o aumento da dureza foi limitado ao tamanho de grão, 

relativamente grande, da fase de ZrB2. 

B. Basua e colaboradores. (2005), utilizando o dibórido de titânio (TiB2), 

demonstraram que a dureza Vickers medida nas amostras de zircônia estabilizada 

reforçada com esse composto, foi relativamente mais baixa do que a dureza teórica dos 

elementos separados. A amostra com 2,5 mol% Y-TZP/ 30 vol.%  TiB2 obteve 13.0 ± 

0.2 GPa. 

Guy Anné e colaboradores. (2005), mostraram que dureza Vickers aumentou 

com o acréscimo em percentual da fase WC, ocasionada pela boa coerência estrutural 

desta fase na matriz do material e pela compatibilidade química entre as fases, e com a 

diminuição do percentual de ítria de 3% para 2,5%. A amostra com 2,5 mol% Y-TZP/ 

40 vol.% WC obteve 15.70 ± 0.20 GPa.  

A dureza do material foi severamente influenciada pela quantidade de TiN na 

matriz de zircônia, no trabalho de Songlin Ran e colaboradores. (2007). Ela aumentou 

com o aumento percentual de TiN no material, chegando a 15 GPa na amostra com 3 

mol% Y-TZP/ 20 vol.% TiN, avaliado em ensaio de microdureza Vickers. E segundo 

Songlin Ran, os seus resultados indicaram que a adição de TiN se mostrou mais efetiva 

que o WC no aprimoramento da dureza da matriz de TZP.  
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A adição de carbetos aumentou significamente a dureza do material no estudo de 

Dongtao Jiang e colaboradores. (2007). A amostra com 2 mol% Y-TZP/ 40 vol.%  WC 

obteve 14.80 ± 0.14 GPa no ensaio de microdureza Vickers. 

C. Santos e colaboradores. (2008), observou em seu estudo que a adição de NbC 

causou um acréscimo linear da dureza do material, aumentando em 15% a dureza para a 

amostra com 30 wt% de NbC. O valor de microdureza Vickers obtido pela amostra com 

3% Y2O3- ZrO2 / 30 vol.% de NbC foi de 14,7 GPa.  

 A Figura 6 mostra um comparativo dos valores de dureza obtidos pelos autores. 
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Figura 6. Comparação dos valores de dureza da zircônia reforçada obtidos na 
literatura. 
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2.3.3.2 Densificação e sinterização 

No trabalho de Zbigniew P. e colaboradores. (1998), a maior densidade relativa, 

99,8%, foi medida na amostra com 30% de WC prensada à quente a 1400 °C durante 40 

minutos, demonstrando que a inclusão de carbetos não interferiu na densificação do 

composto. 

B. Basua. e colaboradores (2002) e (2005) mediram a densidade das amostras 

prensadas a quente a 1450 °C durante 1 hora nos seus dois trabalhos. No primeiro, com 

a inclusão do ZrB2, a amostra com 3% de ítria obteve 98% de densidade relativa. Já no 

segundo trabalho, com a inclusão de TiB2, a amostra com 2,5% de ítria obteve 97% de 

densidade relativa. Em ambos os trabalhos, materiais com grandes densidades foram 

produzidos. 

O resultado obtido por Guy Anné e colaboradores. (2005) no ensaio de 

densidade foi de 98% para a amostra com 2% de ítria e 40% em volume de WC 

sinterizada por prensagem à quente a 1450 °C durante 1 hora. Este resultado também 

mostrou um alto percentual de densificação. 

Songlin Ran e colaboradores. (2007), também obtiveram 98% de densificação 

em sua amostra, sinterizada por prensagem a quente a 1500 °C durante 1 hora, de ZrO2 

com 3% de ítria e 20 % em volume de TiN.  

Dongtao Jiang e colaboradores. (2007) mediram 98% de densificação da amostra 

de ZrO2 com 2% de ítria e 40% em volume de WC, prensada a quente a 1450 °C 

durante 1 hora.  

No estudo de C. Santos e colaboradores. (2008), um excelente percentual de 

99% foi obtido na amostra de zircônia com 3% de ítria e 30% em volume de NbC 

sinterizada por prensagem a quente a 1600 °C durante 1/2 hora.  
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A Figura 7 mostra um comparativo dos valores de densidade relativa obtidos 

pelos autores. 
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Figura 7. Comparação dos valores de densidade relativa da zircônia reforçada 
obtidos na literatura. 

 

2.3.3.3 Resistência mecânica 

B. Basua. e colaboradores (2005), no seu trabalho, realizaram o teste de flexão 

em três pontos a temperatura ambiente, em amostras retangulares, preparadas a partir 

das amostras cilíndricas. Eles obtiveram os melhores resultados de resistência mecânica, 



49 

na amostra de zircônia com 2,5% de ítria, reforçada com 30% em volume de TiB2, 

aumentando consideravelmente a resistência a flexão da zircônia (1283 ± 79 MPa).  

 O melhor resultado obtido por Guy Anné e colaboradores. (2005) no teste de 

flexão em 3 pontos, foi de 1551MPa na amostra de zircônia com 2% de ítria , reforçada 

com 20% em volume de WC.  

 No trabalho de Dongtao Jiang e colaboradores. (2007), a força de resistência a 

fratura, em temperatura ambiente, foi medida em ensaio de flexão de três pontos com 

amostras retangulares confeccionadas a partir das amostras cilíndricas prensadas a 

quente. A amostra de zircônia com 2% de ítria, reforçada com 40% em volume de WC 

obteve um excelente valor de 2010 MPa. Para Dongtao Jiang, o aprimoramento da 

resistência do composto comparado com a resistência da matriz de zircônia vem 

acompanhado da mudança no modo de fratura de intergranular para transgranular.  

 Songlin Ran e colaboradores. (2007) realizaram o teste de flexão em três pontos 

em amostras retangulares. A amostra de zircônia com 3% de ítria, reforçada com 5% em 

volume de TiN obteve um valor de resistência de 1300 MPa, segundo eles, esse valor é 

200 MPa maior do que o valor obtido pela zircônia tetragonal estabilizada (TZP).   

A Figura 8 mostra um comparativo dos valores de resistência mecânica obtidos 

pelos autores. 
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Figura 8. Comparação dos valores de resistência mecânica da zircônia reforçada 
obtidos na literatura. 

 

2.3.3.4 Difratometria de raios X 

Zbigniew P e colaboradores. (1998) observaram através da análise de difração 

de raios X que as amostras, em seu trabalho, apresentavam apenas duas fases, zircônia 

tetragonal e carbeto de tungstênio hexagonal. Demonstrando a eficácia da ítria em 

estabilizar a fase tetragonal da zircônia na temperatura ambiente.  

B. Basua e colaboradores. (2002) e (2005) analisaram a composição de fases de 

suas amostras, nos seus dois trabalhos, pela técnica de difração de raios X. No primeiro 

trabalho de 2002, a amostra de zircônia com 2% de estabilizante ítria e 30% em volume 

de ZrB2, apresentou 60,9% de fase monoclínica de ZrO2 em temperatura ambiente, 
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considerando que em outro ensaio de uma amostra de zircônia pura com 2% de ítria, o 

percentual da fase monoclínica de zircônia foi de apenas 2,7%, este resultado indica que 

a presença do ZrB2 causou um percentual alto de transformação de fase tetragonal para 

monoclínica na zircônia durante o resfriamento da amostra. Já nas amostras com 3% de 

ítria e 30% de ZrB2, as duas únicas fases presentes foram a zircônia tetragonal e o ZrB2. 

No segundo trabalho de 2005, um percentual de 67,4% de fase monoclínica de zircônia 

foi encontrado nas amostras com 1,75 mol% de ítria, indicando que a quantidade de ítria 

nestas amostras não foi suficiente para estabilizar a fase tetragonal da zircônia em 

temperatura ambiente. Nas amostras de zirônia com 2,5 e 3% de ítria, reforçadas com 

30% em volume de TiB2, houve quase que na totalidade uma estabilização da fase 

tetragonal da zircônia.  

 No estudo de Guy Anné e colaboradores. (2005), as amostras com percentual de 

1,75% de ítria, também demonstraram transformação espontânea da fase tetragonal para 

monoclínica, em temperatura ambiente, resultando em macrotrincas na estrutura das 

amostras. Com o aumento em percentual em volume do elemento de reforço WC nos 

compostos de zircônia estabilizada com 2% de ítria, houve uma diminuição da fase 

tetragonal metaestável da zircônia na temperatura ambiente. Conseqüentemente, 

ocasionando uma diminuição no principal mecanismo de reforço presente neste 

material. Em todas as amostras as fases presentes analisadas foram: T-ZrO2, M-ZrO2 e 

WC. 

Dongtao Jiang e colaboradores. (2007) verificaram que para a amostra de 

zircônia com 2% de ítria, reforçada com 40% em volume de WC, prensada a quente a 

1450 °C, a fase predominante da zircônia na temperatura ambiente foi a tetragonal 

metaestável. 
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As análises de difração de raios X feitas por Songlin Ran e colaboradores. 

(2007) em suas amostras, mostraram a ausência de outra nova fase no composto, 

indicando a boa compatibilidade química entre o ZrO2 e o TiN.  A presença da fase 

monoclínica foi atribuída à transformação espontânea de uma pequena quantidade de 

zircônia tetragonal metaestável durante o processo de resfriamento. Entretanto, a 

quantidade da fase monoclínica presente no composto de zircônia estabilizada com 3% 

de ítria e reforçado com 20% de TiN foi menor do que a da zircônia pura estabilizada 

(TZP). 

Em todas as amostras de C. Santos e colaboradores. (2008), somente a fase 

tetragonal da zircônia se fez presente, indicando a total estabilização da mesma durante 

o resfriamento e demonstrando que o NbC não influenciou no processo de estabilização 

da fase metaestável, e nem promoveu a sua transformação espontânea. 

2.3.3.5 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

B. Basua e colaboradores. (2002), avaliaram as amostras de ZrO2–ZrB2 (70/30) 

no MEV, porém devido a pequena diferença no número atômico dos elementos 

presentes no composto, o contraste entre as partículas do boreto e a fase da zircônia foi 

pequeno. A micrografia mostrou claramente uma fase de ZrB2 relativamente grande e o 

tamanho de grão menor que 1µm da matriz de zircônia. A microestrutura demonstrou 

uma distribuição uniforme da fase ZrB2, um modo de fratura do tipo intergranular e uma 

fase porosa negra de Al2O3 atribuída a resíduos das bolas de alumina utilizadas para 

mistura dos pós no moinho planetário.  

A micrografia da amostra ZrO2–TiB2 (70/30) obtida pelo MEV, no outro estudo 

de B. Basua e colaboradores. (2005), mostrou um composto completamente denso com 

três fases distintas: ZrO2 em branco, o TiB2 em cinza e Al2O3 em preto (proveniente das 
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bolas de alumina utilizadas para mistura dos pós no moinho planetário), uma 

distribuição homogenia da fase TiB2 na matriz de zircônia se fez presente, como 

também, um modo de fratura do tipo intergranular.  

A análise das imagens do MEV na superfície das amostras de ZrO2-WC, no 

estudo de Guy Anné e colaboradores. (2005), revelou a presença de três fases distintas: 

ZrO2 em cinza, WC em branco e traços de Al2O3 em preto, que também foi proveniente 

das bolas de alumina utilizadas para mistura dos pós no moinho planetário. A 

distribuição dos grãos de WC foi melhor nas amostras que utilizaram pós nanométricos 

e o modo de fratura para ambas as fases ZrO2 e WC foi do tipo intergranular. A 

geometria angular dos grãos de WC, remanescentes do processo de sinterização, indicou 

que as fases de ZrO2 e WC são quimicamente compatíveis na temperatura de 

sinterização utilizada.  

A avaliação de Dongtao Jiang e colaboradores. (2007) das imagens geradas pelo 

MEV mostraram as fases da zircônia (em preto), a do carbeto de tungstênio (em branco) 

e também uma homogeneização na distribuição das fases graças a boa mistura dos pós 

nas amostras de ZrO2-WC. A morfologia da fratura das amostras analisadas revelou que 

houve uma mudança de intergranular para transgranular com o acréscimo da fase WC, 

mostrado que quanto maior for o percentual desta fase, maior será a união da interface 

entre os grãos, tornando-a mais forte.  

A micrografia das amostras de ZrO2-TiN (80/20) de Songlin Ran e 

colaboradores. (2007) revelaram compostos altamente densificados com ausência de 

poros na secção avaliada no MEV, condizente com os valores de densificação obtidos. 

Somente duas fases puderam ser observadas, uma de ZrO2 clara e uma de  TiN cinza. 

Houve um aumento no tamanho das partículas de TiN e uma piora na sua dispersão com 
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o aumento em quantidade da fase TiN nas amostras, explicando o declínio da resistência 

a fratura das amostras com percentual em volume acima de 20% de TiN. Foi observado 

um modo de fratura do tipo intergranular para o composto.  

Para C. Santos e colaboradores. (2008), a analise do MEV mostrou uma 

micrografia homogenia da microestrutura das amostras com grão de zircônia em cinza 

(tamanho médio menor que 2 µm) e os grãos sub-micrométricos de NbC em branco.  

2.3.3.6 Tenacidade 

Para Zbigniew P e colaboradores. (1998), os maiores valores de tenacidade 

foram obtidos nas amostras com 2.8% Y2O3- ZrO2 e 20 vol.% de carbeto (9.4 ± 0.3 

MPa. m1/2) e com 10 vol.% de carbeto (9.7 ± 1.0 MPa. m1/2). Verificou-se um aumento 

significativo da tenacidade em comparação a amostra de zircônia estabilizada sem 

reforço (2.8% Y2O3- ZrO2; 4,6 ± 0,2 MPa. m1/2), mostrando que o WC reforçou 

eficazmente o material.  

 Nos ensaios de tenacidade a fratura de B. Basua e colaboradores. (2002), 

utilizando cargas de 5 kg e 10 kg, a amostra com 2.5% / Y2O3- ZrO2 30 vol.% ZrB2 

obteve os seguintes resultados respectivamente: 11,4 ± 0,5 MPa. m1/2 e 10,6 ± 0,4 MPa. 

m1/2. Já a tenacidade mensurada nas amostras sem reforço com 3% Y2O3- ZrO2 e com 

2% Y2O3- ZrO2, foi de 2,5 ± 0,1 MPa. m1/2 e de 10,2 ± 0,4 MPa. m1/2. O destaque foi o 

grande aumento na tenacidade da amostra 2.5% Y2O3- ZrO2 / 30 vol.% ZrB2  

comparada com a amostra 3% Y2O3- ZrO2.  

B. Basua e colaboradores. (2005), em seu outro trabalho utilizando o TiB2 como 

reforço, realizaram os ensaios de tenacidade a fratura sobre carga de 10 kg. A amostra 

com 2.5% Y2O3- ZrO2/ 30 vol.% TiB2 obteve um resultado de 8,7 ± 0,9 MPa. m1/2. A 

tenacidade das amostras sem reforço com 3% Y2O3- ZrO2 e com 2,5%, Y2O3- ZrO2 foi 
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de 2,5 ± 0,1 MPa. m1/2 e de 5,7 ± 0,1 MPa. m1/2, respectivamente. Concluiu-se que a 

adição de 30% ZrB2 melhorou a tenacidade a fratura dos materiais 3Y-TZP e 2,5Y-TZP.  

Guy Anné e colaboradores. (2005) realizaram os testes de tenacidade a fratura 

utilizando cargas de 5, 10 e 30 kg. A amostra com 2% Y2O3- ZrO2 / 40 vol.% WC, sobre 

carga de 10 kg obteve um valor máximo de Kic 9,2 ± 0,3 MPa. m1/2. Este resultado 

significou um aumento de 5,7 MPa. m1/2 na tenacidade comparado a matriz de zircônia 

(3,5 MPa. m1/2).  

Os resultados de Dongtao Jiang e colaboradores. (2007) foram obtidos em 

ensaios de tenacidade sobre carga de 10 kg. Eles avaliaram como excelente o valor de 

tenacidade (9,4 ± 0,6 MPa. m1/2) mensurado na amostra de 2% Y2O3- ZrO2 / 40 vol.% 

WC. 

Songlin Ran e colaboradores. (2007), em seus testes de tenacidade sobre carga 

de 10 kg, obtiveram resultados de Kic semelhantes tanto para as amostras com reforço 

de TiN como as sem. Um valor máximo aproximado de 5,0  MPa. m1/2 foi mensurado na 

amostra de 3% / Y2O3- ZrO2 15 vol.% WC. Songlin Ran relatou que a incorporação de 

uma segunda fase (TiN) com partículas nanométricas pode diminuir o tamanho de grão 

da matriz, portanto o declínio da tenacidade do composto TiN / TZP foi atribuído a 

sobre-estabilização da fase tetragonal pelo pequeno tamanho de grão, onde a introdução 

de uma falha, com propagação de trinca não induziria a transformação de fase tetragonal 

para monoclínica da zircônia. 

C. Santos e colaboradores. (2008) também não melhoraram a tenacidade a 

fratura de suas amostras reforçadas. Foi observado uma redução nos valores de 

tenacidade em função do acréscimo em volume da fração de NbC adicionado. Porem, 

eles relataram que o aumento da temperatura e do tempo no processo de prensagem a 
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quente contornaria essa tendência de enfraquecimento da tenacidade do material, 

provavelmente melhorando a densificação do mesmo. O melhor resultado obtido foi 5,4 

MPa. m1/2 na amostra com 3% Y2O3- ZrO2 / 30 vol.% WC, resultado este 13 % inferior 

ao obtido pela amostra 3% Y2O3- ZrO2 sem reforço (6,2 MPa. m1/2). 

A Figura 9 mostra um comparativo dos valores de tenacidade a fratura obtidos 

pelos autores. 
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Figura 9. Comparação dos valores de tenacidade a fratura da zircônia reforçada 
obtidos na literatura. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Materiais 

As matérias-primas utilizadas nesse trabalho foram o pó de zircônia, de alumina 

e dos carbetos de tungstênio e titânio.  

O material base utilizado foi o pó de zircônia (ZrO2) com tamanho médio de 

partícula de 0,48 μm , fornecido pela Aldrich. Os elementos de reforço estudados foram: 

pós dos carbetos de tungstênio e titânio (WC-TiC) com tamanho médio de partícula de 

3,3 μm fornecido pela Herman Starck Berlim e o pó de alumina (α - Al2O3, APC-2011 

SG) com tamanho médio de particula de 2,3 μm fornecido pela Alcoa.  

3.2 Metodologia 

3.2.1 Confecção das amostras 

Os pós foram pesados em balança de precisão (OHAUS Analitycal Standard), e 

misturados em moinho planetário (Fritsh) com bolas de alumina por 3 horas. A 

proporção do material de reforço (alumina e carbetos mistos) para a matriz foi de 30 / 

70 em percentual de peso, e a proporção do carbeto misto de tungstênio e titânio foi de 

50 / 50 em percentual de peso.  

Para confecção das amostras, utilizou-se matrizes de grafite cilíndricas de 20 

mm de diâmetro. As amostras de zircônia pura e de zircônia reforçada com carbetos 

(WC-TiC), tinham 20 mm de diâmetro e 2,5 mm de espessura. Já as de zircônia com 

alumina tinham: 20 mm de diâmetro e 3 mm de espessura.  

No ensaio de flexão em três pontos, as amostras cilíndricas foram cortadas em 

duas regiões para obtenção de corpos de prova com formato próximo a do retangular 

(Figura 10). 
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Vista  frontal Vista  superior  

Figura 10. Desenho esquemático da preparação das amostras para ensaio de 
resistência a flexão. 

 
 

3.2.1.1 Sinterização por prensagem a quente 

A prensagem a quente é um método indicado para obter corpos de prova 

cerâmicos com alta densidade. A Prensagem Uniaxial a Quente (HP) é realizada 

normalmente em fornos de alta temperatura, podendo atingir 2000 °C com pressões de 

até 50 MPa. Os componentes dos fornos são normalmente produzidos de grafite, 

algumas vezes cobertos com nitreto de boro, e a prensagem pode ser feita no vácuo ou 

na presença de uma atmosfera inerte para prevenir a oxidação dos componentes de 

grafite e dos componentes não óxidos dos compósitos 

Neste trabalho, as amostras foram sinterizadas por prensagem a quente uniaxial 

sobre pressão de 30 MPa durante 1 hora a 1650 °C em atmosfera de argônio.  

3.2.1.2 Lixamento e polimento  

 Para regularização da superfície rugosa das amostras pós-sinterização, elas 

foram embutidas em resina epóxi e submetidas a processo de lixamento em uma politriz 

automática, iniciado com lixa de granulação 120, seguida da de 200, 300 e finalizada 

com a de 500 mesh.  
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 O polimento das amostras, para medição da microdureza, foi realizado com 

pasta de diamante na seguinte seqüência de granulação: 15µm, 9µm, 6µm e 3µm, 

também na politriz automática.  

3.2.2 Ensaios realizados 

3.2.2.1 Densidade e porosidade 

A densidade e a porosidade aparente das amostras dos compósitos foram 

mensuradas usando o princípio de Arquimedes com base na norma ASTM C 373-88. 

Esta técnica consiste na medição da massa dos corpos de prova secos (Ms), da massa 

dos corpos úmidos com água destilada (Mu), e da massa dos corpos imersos em água 

destilada (Mi) para utilizá-los nas equações (3.1) e (3.2). A medida da massa a seco, nos 

corpos-de-prova sinterizados, foi realizada após a sua permanência por um período de 

24 horas em estufa a 110 °C para retirada da umidade. As medidas da massa a úmido 

foram efetuadas retirando o excesso de água da superfície das amostras com um papel 

comum não muito absorvente. Na execução deste ensaio, foi necessária a utilização de 

uma balança de precisão que permitisse realizar todas as medições relativas à amostra.  

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 seguintes equações (3.1, 3.2). 

                                                                                                                      

                                                                                                                     (3.1) 

                                                                                                                     (3.2) 
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 A densidade relativa das amostras foi mensurada através da seguinte equação 

(3.3): 

                                                                                                                                  (3.3) 

 

 

 

Os valores de densidade teórica utilizados para o calculo da densidade relativa 

das amostras foram 5,89 g/cm³ para Y-TZP e 3,83 g/cm³ para Al2O3, retirados do rotulo 

de cada material 

3.2.2.2 Teste de resistência a fratura (TRF) 

 A técnica utilizada neste trabalho foi a do ensaio em três pontos, realizado com 

base na norma ASTM C1161-90, com velocidade de aplicação da carga de 0,5 mm/min 

e distância entre os rolos inferiores de 16 mm. 

Os ensaios de TRF realizados nas amostras prensadas a quente foram feitos em 

uma máquina universal de ensaio mecânico, modelo Zwick/Roel Z2.5 (Figura 11), 

acoplado a um computador.  
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Figura 11. Máquina Zwick/Roel Z2.5 para ensaios mecânicos 

De forma ilustrativa, a Figura 12 mostra um esquema do sistema utilizado para 

os ensaios de flexão a três pontos. 

 

  

 

 

Figura 12. Visão esquemática do ensaio de flexão em três pontos 

A tensão de ruptura foi calculada pelo computador, através da relação (3.4): 

 

                                                                                                                              (3.4) 
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3.2.2.3 Difratometria de raios X 

A técnica utilizada para a caracterização da microestrutura das amostras foi a 

difração de raios X. Ela permitiu a análise das fases cristalinas do material formadas 

após o processo de prensagem a quente. Esta técnica consiste na incidência de um feixe 

de raios X, sobre a amostra, segundo um ângulo θ, sendo que o feixe difratado pelos 

átomos da estrutura cristalina, localizados nos planos cristalográficos dh k l, deve 

satisfazer a Lei de Bragg (ACCHAR, W., 2006), de acordo com a equação 3.5: 

            n λ = 2 d sen θ                                                            (3.5) 

onde:  

λ = comprimento de onda da radiação incidente; 

d = distância interplanar; 

  θ = ângulo de incidência do feixe. 

 

 O aparelho utilizado foi o difratômetro de raios-X modelo XRD – 6000 da 

Shimadzu nas seguintes condições: radiação cobre kα, λ = 1,54056 Å, tensão de 40 KV, 

corrente de 30 mA, no intervalo de 10º ≤ 2θ ≤ 90º. O difratômetro pertence ao Núcleo 

de Estudos em Petróleo e Gás Natural (NEPGN) da UFRN. 

3.2.2.4 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

A microscopia eletrônica de varredura é uma técnica extremamente útil na 

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

químicas dos mais variados tipos de amostras. 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). A interação entre a radiação e a superfície da amostra pode 

resultar na produção de elétrons secundários, de fótons por catodoluminescência, e de 
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raios X de elétrons retroespelhados. Os elétrons secundários quando adequadamente 

coletados e amplificados geram imagens da topografia das amostras, os elétrons 

retroespelhados fornecem imagens da distribuição das fases de acordo com o número 

atômico dos elementos constituintes e os raios X são captados para identificação dos 

elementos presentes um ponto ou região da superfície do material, possibilitando a 

identificação de praticamente qualquer elemento presente, técnica esta denominada de 

EDS (energy dispersive spectroscopy)  

Neste trabalho foram realizadas análises das superfícies de fratura e polidas das 

amostras. Também foi realizado o mapeamento dos elementos existentes (microanálize 

por EDS), a fim de observar a homogeneidade na distribuição das fases formadas. 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.  

3.2.2.5 Microdureza 

Os ensaios de dureza utilizados neste trabalho foi o do tipo Vickers sob carga de 

10 N e 20 N. A dureza Vickers se baseia na resistência que o material oferece à 

penetração de uma pirâmide de diamante de base quadrada e ângulo entre faces de 136º, 

sob uma determinada carga. 

 

 

 

 

Figura 13. Visão esquemática do identador do tipo Vickers  
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 O valor de dureza Vickers (HV) é o quociente da carga aplicada (F) pela área de 

impressão (A) deixada no corpo ensaiado. Essa relação, expressa em linguagem 

matemática é a seguinte: HV = F/A 

 A máquina que faz o ensaio Vickers não fornece o valor da área de impressão 

da pirâmide, mas permite obter, por meio de um microscópio acoplado, as medidas das 

diagonais (d1 e d2) formadas pelos vértices opostos da base da pirâmide.  

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Visão esquemática da medida das diagonais 

Conhecendo as medidas das diagonais, é possível calcular a área da pirâmide de 

base quadrada (A), utilizando a fórmula (3.6):  

                                                                                                                          (3.6) 

 

Voltando à fórmula para cálculo da HV, e substituindo A pela fórmula acima, 

temos: 

                                                                                                                          (3.7) 

 

Na fórmula anterior, a força deve ser expressa em quilograma-força (kgf) e o “d” 

corresponde à diagonal média (3.8), que deve ser expresso em milímetro (mm), ou seja: 

 

                                                                                                                          (3.8) 
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3.2.2.6 Tenacidade 

A tenacidade à fratura medida em ensaio de microdureza Vickers está 

relacionada com a carga de identação, o tamanho médio das trincas, o módulo elástico e 

a dureza do material. Neste trabalho será utilizada a técnica da impressão Vickers à 

fratura, em que uma amostra é polida e impressa com identador Vickers e é medido o 

comprimento resultante das trincas. O teste tem as seguintes vantagens: requer uma 

pequena amostra do material, é de simples execução e de baixo custo.  

 Uma vez que os materiais cerâmicos são materiais frágeis, ou seja, sem 

deformação plástica, e quando submetidos à tensão fraturam em dois ou mais pedaços, 

torna-se de grande valia a determinação da tenacidade à fratura destes materiais para 

melhor entendimento de suas propriedades mecânicas.  

A Figura 15 ilustra uma fratura e impressão típica deste ensaio e as dimensões a 

serem medidas. 

                                                     

 

 

   

 

Figura 15. Ilustração esquemática de uma fratura produzida pelo sistema de 
impressão Vickers, com carga máxima P, mostrando as dimensões características c 

e a do prolongamento das trincas radial/mediana e impressão de dureza 

 

A tenacidade à fratura é calculada através da equação 3.9 de Anstis, G. R. e 

colaboradores., (1981) e  Casellas, D. e colaboradores., (1997). 
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                                                                                                                          (3.9) 

 

Onde, 

KIc: Tenacidade a fratura (MPa. m1/2) 

    : Constante dependente da geometria da amostra 

E: Modulo de elasticidade (GPa) 

C: Comprimento da trinca (m) 

P: Carga aplicada (N) 

H: Dureza Vickers (GPa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Densidade e porosidade 

A Figura 16 mostra uma comparação dos valores obtidos de densidade relativa 

das amostras neste trabalho, com os valores apresentados na literatura por outros 

autores. 

 

 

.  

 

 

 

 

 

93

94

95

96

97

98

99

Densidade relativa (%)

Figura 16. Comparativo dos valores obtidos de densidade relativa  

 Os valores obtidos nas amostras de zircônia estabilizada com 3% de ítria e de 

zircônia reforçada com alumina apresentaram valores de densidade relativa superior a 

97%, similares aos publicados na literatura para a zircônia reforçada com outros 

elementos e prensadas a quente.  

Já para a amostra de zircônia reforçada com os carbetos de tungstênio e titânio, 

esta comparação não pode ser feita devido a ausência dos valores para a densidade 

teórica da mistura dos carbetos (WTiC) e também, pela ausência de trabalhos 
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publicados, até o presente momento, que utilizaram o carbeto misto de tungstênio e 

titânio para reforço da matriz de zircônia. A Figura 17 compara os valores da 

densidade média obtida para as amostras de zircônia, zircônia com alumina e zircônia 

com carbetos mistos de tungstênio e titânio. 
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Figura 17. Comparativo dos valores obtidos de densidade nas amostras 

 Observa-se que, houve um acréscimo na densidade da zircônia de ± 5,91 g/cm³ 

para ± 6,3 g/cm³ com a adição dos carbetos (elementos de reforço) e uma diminuição 

para ± 5,11 g/cm³ quando da adição da alumina, resultado este já esperado devido a 

densidade teórica da alumina (3,83 g/cm³) ser menor do que a da zircônia (5,89 g/cm³).  

A Figura 18 compara os valores obtidos de porosidade nas amostras. Os 

resultados mostram um pequeno acréscimo de porosidade na amostra de zircônia 

reforçada com carbetos (0,8%) em relação a zircônia pura (0,74%), provavelmente 

ocasionado pelo maior tamanho de partícula dos carbetos (3,3 µm) na mistura inicial 

dos pós. Já a adição da alumina mostrou uma queda da porosidade para 0,37%. 

Entretanto, podemos afirmar que, de uma forma geral, os compósitos apresentaram 
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níveis de porosidade bastante reduzido, menores que 1%, compatíveis com o processo 

de prensagem a quente. Cabe-se destacar que estes valores de porosidade obtidos nas 

amostras os qualificam para serem utilizados como materiais de uso em implantações 

cirúrgicas segundo as normas (ASTM F-603-00) para a alumina e (ASTM F-1873-98) 

para zircônia. 
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Figura 18. Comparativo dos valores obtidos de porosidade nas amostras 
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4.2 Resistência mecânica 

A Figura 19 mostra o efeito causado pela incorporação da alumina e carbetos 

mistos na matriz de zircônia. Pode-se notar que a adição dos carbetos provocou um 

pequeno aumento de resistência mecânica da zircônia de um valor médio de 359 MPa 

para 416 MPa. Efeito semelhante também foi observado na literatura para a zircônia 

reforçada com carbetos (WC e NbC), boretos (ZrB2 e TiB2) e nitretos (TiN) 

(BIKRAMJIT BASU, 2002, 2005; C. SANTOS, 2008;  DONGTAO JIANG, 2007;  

GUY ANNÉ, 2005;  SONGLIN RAN, 2007;  ZBIGNIEW P., 1998). A melhoria da 

resistência através da incorporação dos carbetos pode ser atribuída ao reforço provocado 

por esta fase que possui modulo de elasticidade e dureza superiores ao da matriz de 

zircônia, ocasionando desvio no avanço da trinca e por conseqüência a melhora na 

resistência mecânica do material. Partículas de menor módulo de elasticidade e dureza 

devem provocar efeito contrário, fato este ocorrido com a adição da alumina na matriz 

de zircônia. A presença da alumina na zircônia, apesar de bem distribuída, também 

formou aglomerados (Figura 31), prejudicando a resistência mecânica do material. 
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Figura 19. Valores de resistência a fratura das amostras 
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Figura 20. Comparativo entre os valores de resistência a fratura das amostras e 
alguns sistemas cerâmicos dentais 

 

A Figura 20 compara os resultados obtidos neste trabalho com os da literatura 

para alguns sistemas cerâmicos dentais comerciais. Nota-se que, o material obtido neste 

trabalho apresentou valores compatíveis com alguns sistemas, tais como: o IPS e.max 

Press, IPS Empress 2 e ligeiramente abaixo do sistema In-Ceram Zircônia. Essa 

diferença pode estar ligada ao tamanho da amostra ensaiada e as condições de ensaio 

utilizado. Estes parâmetros podem influenciar marcantemente as propriedades 

mecânicas dos materiais cerâmicos. Comparando-se diretamente os valores de 

resistência a fratura das amostras deste trabalho (Figura 19), verificamos o efeito 

benéfico da adição dos carbetos no aumento da resistência mecânica da matriz de 

zircônia. 
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4.3 Tenacidade 

Os valores dos testes de tenacidade à fratura determinaram se realmente houve 

um avanço significativo na microestrutura das peças cerâmicas obtidas pelo processo de 

prensagem a quente. A friabilidade ou baixa tenacidade da cerâmica é noticiada como 

uma fratura catastrófica do material. 

A baixa porosidade encontrada nas amostras deste trabalho (Figura 18) produziu 

um aumento em suas tenacidades através do acréscimo da área resistente e diminuição 

do efeito de concentração de tensão nos poros. Resultado semelhante também foi 

verificado por Casellas, D. e colaboradores. (2003) em seu trabalho. 

A adição da alumina na matriz de zircônia produziu uma maior tenacificação da 

matriz de zircônia do que a adição dos carbetos. O mecanismo pode ser explicado pela 

presença de impurezas (alumina e carbetos) na matriz tenacificando os contornos de 

grão da zircônia, conseqüentemente aumentando o modo de fratura intergranular. 
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Figura 21. Tenacidade das amostras comparadas com sistemas cerâmicos 
comerciais 

A Figura 21 mostra um comparativo entre os valores de tenacidade dos materiais 

investigados com alguns sistemas cerâmicos dentais comerciais. Nota-se que o material  
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desenvolvido neste trabalho apresentou valor equivalente aos dos principais sistemas 

comerciais. 
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Figura 22. Comparativo da tenacidade das amostras com resultados de trabalhos 
da literatura 

 

Um outro comparativo foi feito na Figura 22, onde os valores de tenacidade das 

amostras deste trabalho foram confrontados com os resultados obtidos por diversos 

autores encontrados na literatura. Destacamos os valores superiores de tenacidade 

obtidos nas amostras comparando-os com a zircônia e alumina puras descritos por Celli 

A. e colaboradoes (2003).  
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4.4 Microdureza  

As Figuras 23 e 24 mostram o efeito da adição da alumina e dos carbetos na 

matriz de zircônia. Pode-se notar claramente que a adição dos carbetos proporcionou 

um aumento da microdureza em relação ao material monolítico (ZrO2 pura). 
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Figura 23. Valores obtidos de microdureza sob carga de identação de 10 N 
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Figura 24. Valores obtidos de microdureza sob carga de identação de 20 N 
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Outro comparativo foi feito na Figura 25, onde os valores de microdureza das 

amostras deste trabalho são confrontados com os resultados obtidos por diversos autores 

encontrados na literatura. Verificamos que o material desenvolvido alcançou um valor 

de dureza superior a maioria dos trabalhos mencionados com zircônia reforçada. Estes 

altos valores obtidos nas amostras estão possivelmente ligados aos altos valores de 

densidade obtidos para este material reforçado (Figura 16 e 17). 
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Figura 25. Comparativo da microdureza das amostras com resultados de trabalhos 
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Finalmente, a Figura 26 compara os materiais investigados com alguns sistemas 

cerâmicos dentais comerciais. Nota-se novamente que os materiais desenvolvidos neste 

trabalho apresentaram valores superiores aos sistemas comerciais. Estes resultados, 

aliado a boa resistência mecânica e tenacidade, indicam que o material reforçado com os 

carbetos de alta dureza apresenta um grande potencial para ser empregados como 

cerâmica dentária. 
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4.5 Difratometria de raios X 

 A análise do difratograma da amostra de zircônia (Figura 27) mostra a presença 

das fases monoclínica, tetragonal e uma pequena presença da fase hexagonal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Difratograma da amostra de zircônia 

As Figuras 27 e 28 mostram os difratogramas para as amostras de zircônia com 

alumina e zircônia com carbetos, respectivamente. A incorporação tanto da alumina 

como dos carbetos mistos não proporcionou a formação de novas fases cristalinas, 

indicando a boa compatibilidade química entre a matriz de ZrO2 e os elementos de 

reforço nas amostras. 

Comportamento similar também foi observado nos sistemas: ZrO2 – NbC (C. 

SANTOS, 2008), ZrO2 – WC (DONGTAO JIANG, 2007;  GUY ANNÉ, 2005; 

ZBIGNIEW P., 1998), ZrO2 – ZrB2 (BIKRAMJIT BASU, 2002), ZrO2 – TiB2 

(BIKRAMJIT BASU, 2005), ZrO2 – TiN (SONGLIN RAN, 2007) e ZrO2 – Al2O3 
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(BIKRAMJIT BASU, 2004;  C. SANTOS, L.H.P. TEIXEIRA, 2008;  J. K. M. F. 

DAGUANO, 2006;  N.A. TRAVITZKY, 2000;  TEIXEIRA, L. H. P., 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Difratograma da amostra de zircônia com alumina 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Difratograma da amostra de zircônia com carbetos mistos 

 



79 

4.6 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

As Figuras seguintes apresentam as superfícies de fratura das amostras 

analisadas neste trabalho após ensaio de flexão em três pontos. Em todas as 

micrografias da superfície de fratura, observou-se uma morfologia compacta das 

estruturas das amostras, estando em conformidade com o processo de prensagem a 

quente e dos valores de densidade obtidos (Figuras 16 e 17).  

 4.6.1 Rugosidade 

 

 

 

 

 

Figura 30.  Micrografia eletrônica de varredura da superfície de fratura da 
amostra de zircônia, ampliação de 1000 x 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Micrografia eletrônica de varredura da superfície de fratura da 
amostra de zircônia com alumina, ampliação de 1000 x 
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Figura 32. Micrografia eletrônica de varredura da superfície de fratura da 
amostra de zircônia com carbetos, ampliação de 1000 x. 

 

As Figuras 30, 31 e 32 mostram a superfície de fratura das amostras com 

ampliação de 1000 x. A amostra de zircônia com alumina apresentou uma superfície de 

fratura plana (Figura 31) e um modo de fratura transgranular facilmente detectado nos 

grãos de maiores tamanhos (aglomerados de alumina). As amostras de zircônia pura e 

zircônia com carbetos, mostraram uma superfície de fratura um pouco mais rugosa 

(Figuras 30 e 32). Este fato pode ser atribuído a trincas caminhando em diferentes 

planos, tanto de forma intergranular como transgranular. Assim, as trincas nas amostras 

de zircônia e zircônia reforçada com carbetos, estariam mais sujeitas ao mecanismo de 

deflexão de trincas, contribuindo para obtenção dos maiores valores de resistência à 

fratura observada na Figura 19.  

  4.6.2  Dispersão de fases  

Nas amostras com reforço de alumina e com os carbetos mistos, as 

microestruturas se mostraram homogêneas com uma segunda fase bem dispersa, que 

podem ser vistas nas Figuras 33 e 34 para a alumina e a Figura 35 para os carbetos. 
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Figura 33. Micrografia eletrônica de varredura da superfície de fratura da 
amostra de zircônia com alumina, ampliação de 60 x 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Micrografia eletrônica de varredura da superfície de fratura da 
amostra de zircônia com alumina, ampliação de 300 x 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Micrografia eletrônica de varredura da superfície de fratura da 
amostra de zircônia com carbetos, ampliação de 300 x 
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  4.6.3 Porosidade 

 Em todas as amostras, a baixa porosidade obtida (Figura 18) foi comprovada 

pelas micrografias da zircônia pura (Figura 36), zircônia com alumina (Figura 37) e 

zircônia com os carbetos (Figura 38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Micrografia eletrônica de varredura da superfície de fratura da 
amostra de zircônia, ampliação de 5000 x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Micrografia eletrônica de varredura da superfície de fratura da 
amostra de zircônia com alumina, ampliação de 5000 x 
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Figura 38. Micrografia eletrônica de varredura da superfície de fratura da 
amostra de zircônia com alumina, ampliação de 5000 x. 

 

4.6.4 Identificação de fases 

As Figuras 39 a 45 mostram o mapeamento local dos elementos presentes nas 

diferentes fases da superfície de fratura das amostras de zircônia reforçada com alumina 

e com carbetos mistos de tungstênio e titânio. 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Mapeamento local dos elementos presentes nas fases da superfície de 
fratura da amostra de zircônia reforçada com alumina, aumento 2000 x. 

 

 Na amostra de zircônia reforçada com alumina, a imagem do MEV no modo 

BSE (Figura 39) da superfície de fratura, mostrou a presença de duas fases, uma cinza 
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escura e outra cinza clara. O mapeamento local através do EDS da fase escura 

determinou a maior concentração do elemento alumínio (Figura 40), indicando que esta 

é a fase de alumina de reforço. Para a fase clara, o mapeamento local mostrou a maior 

concentração do elemento zircônio (Figura 41), indicando a fase zircônia da matriz. 

 

 

 

 

 

 

 

                           Figura 40. Resultado do EDS na região B2P_04A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Figura 41. Resultado do EDS na região B2P_04B 
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A imagem do MEV no modo BSE (Figura 42) da superfície de fratura da 

amostra de zircônia reforçada com carbetos mistos, mostrou a presença de um contrate 

cinza, preto e um branco.  

 

 

 

 

 

Figura 42. Mapeamento local dos elementos presentes nas fases da superfície de 
fratura da amostra de zircônia reforçada com carbetos, aumento de 2000 x. 

 

O mapeamento local através do EDS da região cinza (Figura 45) determinou 

uma maior concentração do elemento zircônio, indicando a fase zircônia da matriz. O 

EDS da região preta determinou uma maior concentração do elemento titânio, com a 

presença do tungstênio (Figura 44), e na branca, a do elemento tungstênio com o 

zircônio (Figura 43). Portanto, a região preta que indicou uma maior concentração dos 

elementos tungstênio e titânio foi classificada como a fase dos carbetos mistos e a 

região de contraste branco, com grande concentração de tungstênio, como uma região 

de concentração local deste elemento que se difundiu na matriz de zircônia. 
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                               Figura 43. Resultado do EDS na região C2P_04A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Figura 44. Resultado do EDS na região C2P_04B 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                                Figura 45. Resultado do EDS na região C2P_04C 
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5. CONCLUSÃO 

• A incorporação da alumina e dos carbetos mistos como elementos de reforço não 

proporcionou a formação de novas fases cristalinas nos compósitos, indicando a 

boa compatibilidade química entre a matriz de ZrO2 e esses elementos. 

•  A adição de elementos de reforço como os carbetos mistos e a alumina 

proporcionou um aumento da microdureza em relação ao material monolítico 

(ZrO2 pura). O material desenvolvido alcançou um valor de dureza superior a 

maioria dos trabalhos mencionados na literatura com zircônia reforçada, como 

também em relação aos principais sistemas cerâmicos dentais comerciais. 

• A adição dos carbetos provocou um pequeno aumento de resistência mecânica 

da zircônia, já a adição da alumina, apesar de bem distribuída, formou 

aglomerados concentradores de tensões que prejudicou a resistência mecânica 

do material. 

• Os valores obtidos de densidade relativa para a zircônia e a zircônia reforçada 

com alumina foram similares aos publicados na literatura para a zircônia 

reforçada com outros elementos e prensadas a quente. A densidade da amostra 

de zircônia reforçada com os carbetos mistos foi superior ao do material puro. 

• Em todas as amostras, porosidade mensurada foi menor do que 1%. 

• Todas as amostras analisadas no MEV apresentaram uma morfologia estrutural 

compacta, estando em conformidade com o processo de prensagem a quente e 

com os valores de densidade e porosidade obtidos. 

• O material desenvolvido neste trabalho apresentou valor de tenacidade 

equivalente ao dos principais sistemas dentais comerciais. 
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	3.2.2.2 Teste de resistência a fratura (TRF)

