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RESUMO 

 

Na atualidade, o material de escolha para execução de trabalhos protéticos 

estéticos em odontologia é o cerâmico. Dentre eles, as cerâmicas a base de zircônia 

estabilizada com 3% de ítria (3Y-TZP) se destacam por apresentarem excelentes 

propriedades físicas e mecânicas. Durante a usinagem dos blocos de zircônia em 

laboratório para preparo dos diversos tipos de prótese, grande parte do material é 

desprendida na forma de pó, que posteriormente é descartado. O desperdício deste 

material resulta em prejuízo financeiro, refletindo em elevado custo final no tratamento 

para os pacientes, além de prejuízo para o meio ambiente, devido aos processos 

envolvidos na fabricação e descarte da cerâmica. Esta pesquisa, pioneira na reciclagem 

do pó de óxido de zircônia obtido durante a fresagem de coroas e pontes dentárias, 

destaca-se nos aspectos social e ambiental e tem como objetivo, estabelecer um 

protocolo de reaproveitamento de resíduos (pó de zircônia do sistema Zirkonzahn®) 

descartados para a obtenção de um novo bloco de zircônia compactado que mantenha as 

mesmas propriedades mecânicas e microestruturais do material comercial importado de 

alto custo. Para comparar com o material comercial, as amostras foram prensadas 

uniaxialmente (20 MPa) e isostaticamente (100 MPa), e sua caracterização mecânica e 

microestrutural foi realizada através dos ensaios de densidade, porosidade aparente, 

dilatometria, difração de raios X (DRX), microdureza, tenacidade a fratura, resistência a 

fratura, microscopia eletrônica de varredura (MEV) e análise de tamanho de grão. Os 

resultados constatados nas amostras prensadas isostaticamente foram similiares áqueles 

obtidos com as amostras do material comercial demostrando a viabilidade do processo.  
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ABSTRACT 

 

At present, the material of choice for performing aesthetic dental prosthetic work 

is in the ceramic. Among them, the ceramic base of stabilized zirconia with 3% yttria 

(3Y - TZP) stand out for having excellent physical and mechanical properties. During 

the machining of blocks of zirconia in the laboratory to prepare the various types of 

prostheses, much of the material is given off in the form of powder, which is 

subsequently discarded. The waste of this material results in financial loss, reflecting 

higher final cost treatment for patients, as well as damage to the environment, thanks to 

the processes involved in the manufacture and disposal of the ceramic. This research, 

pioneered the recycling of zirconium oxide powder obtained during milling of dental 

crowns and bridges, we highlight the social and environmental aspects and aims to 

establish a protocol for the reuse of waste (powder of zirconia Zirkonzahn® system) 

discarded to obtain a new block of compacted zirconia to maintain the same mechanical 

and microstructural properties of commercial high-cost imported material. To compare 

with the commercial material, samples were uniaxially (20 MPa) and isostatically (100 

MPa), and its mechanical and microstructural characterization was performed through 

tests of density, porosity, dilatometry, X-ray diffraction (XRD), hardness, fracture 

toughness, resistance to fracture electron microscopy (SEM) and analysis of grain size. 

The results observed in the samples were isostatically pressed similiares those obtained 

with samples from the commercial material demonstrating the viability of the process. 
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              INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 
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1.0 INTRODUÇÃO E OBJETIVOS. 

 

1.1 INTRODUÇÃO. 

 

Na atualidade, o material de escolha para execução de trabalhos protéticos 

estéticos em odontologia é o cerâmico. Dentre eles, as cerâmicas a base de zircônia 

estabilizada com 3% de ítria (3Y-TZP) se destacam por apresentarem excelentes 

propriedades físicas e mecânicas como: biocompatibilidade, resistência mecânica e 

tenacidade à fratura semelhante aos metais, baixa condutibilidade térmico-elétrica, alta 

resistência à abrasão, oxidação, elevada dureza, e resistência ao meio ácido encontrado 

na cavidade oral (SILVA, 2008). 

Durante a usinagem dos blocos de zircônia em laboratório para preparo dos 

diversos tipos de prótese, grande parte do material é desprendida na forma de pó, que 

posteriormente é descartado. O desperdício deste material resulta em prejuízo 

financeiro, refletindo em elevado custo final no tratamento para os pacientes, além de 

prejuízo para o meio ambiente, graças aos processos envolvidos na fabricação e descarte 

da cerâmica. Sua produção industrial resulta da decomposição química de substâncias 

como a zirconita (ZrO2-SiO2, ZrSiO4) e a badeleyita (ZrO2), que requerem elevadas 

temperaturas e uso de agentes agressivos ao meio ambiente nas rotas de carbo-cloração 

e fusão alcalina.  

Este trabalho, pioneiro na reciclagem do pó de óxido de zircônia obtido durante 

a fresagem de coroas e pontes dentárias, destaca-se nos aspectos social e ambiental. O 

reaproveitamento de resíduos reduziria os custos de produção, tornando mais acessível o 

tratamento através de coroas e pontes de óxido de zircônia para uma maior parte da 

população. Além disto, a reutilização do pó de óxido de zircônia agregaria forte 

sentimento de conscientização ecológica por parte dos laboratórios e também dos 

fabricantes, reduzindo os prejuízos resultantes das etapas de produção daquele material.  

 

1.2 OBJETIVOS. 

 

O objetivo principal deste estudo é de estabelecer um protocolo de 

reaproveitamento de resíduos (pó de zircônia do sistema Zirkonzahn®) descartados para 

a obtenção de um novo bloco de zircônia compactado. Dentre os objetivos especificos 
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destacam-se o estudo de dois processamentos (uniaxial e isostático) e de suas 

implicações nas propriedades mecânicas e microestruturais no material. 
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2.0 REVISÃO DA LITERATURA. 

 

2.1 HISTÓRICO ODONTOLOGICO. 

 

Até o início da década de 90, a solução encontrada para a utilização da porcelana 

em trabalhos restauradores na cavidade oral, a qual seria submetida a grandes esforços 

mastigatórios, foi à confecção de uma infra-estrutura metálica, conforme apresentado na  

Figura 1. 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.  

 

Figura 1. Infra estruturas de prótese fixa unitária em cerâmica pura e metalo-cerâmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Internet (Google, 2013) 

 

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

casos presentes na cavidade bucal, os sistemas metalo-cerâmicos também possuem 

desvantagens. Entre eles, a presença da infra-estrutura metálica pode acarretar 

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 sua reflexão 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 
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preparos mais retentivos, observando os princípios preconizados por Shlimburg et al. 

(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.  

O foco principal das atuais linhas de pesquisa na especialidade de prótese 

dentaria, é 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 

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 
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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 

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 
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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 

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). 

Desenvolvido pelo italiano Enrico Steger, o sistema metal-free zirkonzahn® 

utiliza dois tipos de processamento: MAD/MAM (2004) e CAD/CAM (2009) para a 

confecção de subestruturas de zircônia. Os blocos comerciais do sistema zirkonzahn® 

são pré-sinterizados de fábrica, o que permite que os mesmos sejam usinados com 

brocas de tungstênio para a obtenção da estrutura protética desejada. Durante a etapa de 

usinagem a estrutura protética é hiperdimensionada em 25%, de forma a compensar a 

contração que a mesma sofrerá durante a etapa de sinterização a 1500 °C, obtendo-se 

assim trabalhos na proporção final 01:01. Somente após a sinterização o material 

apresentará suas propriedades microestruturais finais, como resistência à flexão (entre 

1200 e 1400 MPa)  e dureza, devido à compactação das partículas do material. 

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 Tabela 1 mostra os principais sistemas cerâmicos atuais (2000 a 2012). 
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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 

Infiltração  

+ 

 

estratificação 
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elementos 

anteriores 

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 

fixas 

posteriores 

CAD/CAM 

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 

Zirkonzahn Zirkonzahn Zirconia totalmente 

densificada 

Coroas 

unitárias, 

próteses 

fixas  

posteriores 

e totais  

MAD/MAM  

e 

 CAD/CAM  

Fonte: Silva, (2008) modificado. 
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2.2 CARACTERISTICAS DO ÓXIDO DE ZIRCÔNIA (ZrO2). 

 

2.2.1 PROPRIEDADES MECÂNICAS. 

 

O Óxido de Zircônia (ZrO2) é um material cerâmico que apresenta excelentes 

propriedades físicas e mecânicas como: biocompatibilidade, resistência mecânica e 

tenacidade à fratura semelhante aos metais, baixa condutibilidade térmico-elétrica, alta 

resistência à abrasão, oxidação, elevada dureza e resistência ao meio de pH ácido 

encontrado na cavidade oral. Porém ele apresenta algumas limitações inerentes aos 

materiais cerâmicos como a baixa resistência a fratura e friabilidade. Essas 

caracteristicas são ocasionadas 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. 

 

2.2.2 AUMENTO DA TENACIDADE POR TRANSFORMAÇÃO DE FASE.  

  

A medida da capacidade de um material cerâmico em resistir à fratura frágil 

quando uma trinca estiver presente é especificada como tenacidade à fratura (Kic). Nos 

materiais cerâmicos a fratura se inicia em um único local denominado origem da trinca, 

o qual está associado a uma descontinuidade ou a um defeito proveniente de 

processamento mecânico, térmico ou químico, que atuará como um agente concentrador 

de tensão. Sob uma tensão crítica, a trinca se iniciará a partir desses defeitos e ao 

propagar-se, deixará marcas características na superfície de fratura. Em materiais frágeis 

como os cerâmicos, a resistência à propagação de trincas resulta da competição de dois 

mecanismos: intrínseco, que acontece na frente da trinca, relacionado ao crescimento e 

propagação da trinca, e o extrínseco, que acontece atrás da trinca e está relacionado ao 

retardo de seu crescimento (RITCHIE, 2010). Portanto, o comportamento sob fadiga 

desses materiais é função da competição entre parâmetros intrínsecos relacionados aos 

mecanismos de degradação micro-estrutural e extrínsecos relacionados ao mecanismo 

de bloqueio do avanço das trincas. Levando-se em consideração esses mecanismos, os 
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materiais cerâmicos atuais atingem tenacidades à fratura significativamente mais 

elevadas. Na zircônia o mecanismo de tenacificação é do tipo extrínseco, isto é, 

tenacificação por transformação de fase com o fechamento de trincas bloqueando seu 

avanço. 

Da acordo com o diagrama de fases zircônia-ítria representado na Figura 2, em 

temperatura e pressão ambientes, a zircônia pura 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 (C. SANTOS, 

2008). Partículas de ítria são utilizadas como estabilizantes da fase tetragonal 

metaestável. Este material apresenta propriedades mecânicas desejáveis devido ao seu 

mecanismo de tenacificação por transformação da fase tetragonal metaestável em 

monoclínica (tranformação martensítica) que pode ser induzida por estresse externo 

como atrito, resfriamento e impacto, resultando em aumento de 4% em volume, que 

comprime internamente a estrutura do material impedindo a propagação de trincas 

(MASSIMILIANO GUAZZATOA, 2004). Entretanto, por se tratar de um material 

cerâmico, o modo de fratura da zircônia é do tipo frágil apresentando uma distribuição 

assimétrica dos valores de resistência mecânica em ensaios do tipo, onde a sua 

resistência é influenciada pela presença de falhas internas ou superficiais, que podem 

ser incorporadas durante o processamento do material. 

 

Figura 2.  Diagrama de fases zircônia-ítria  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SOUZA, F. C., (2007) 
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2.2.3 TRANSFORMAÇÃO MARTENSÍTICA.  

 

Este tipo de transformação 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 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 quantidade dos óxidos 

estabilizantes, e a interação da zircônia com as outras fases (MASSIMILIANO 

GUAZZATOA, 2004). 

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 

médio de grãos submicrométricos (≥ 250 nm até ~ 1 µm) (J. ROBERT KELLYA, 

2007).   

  

2.2.4 CLASSIFICAÇÃO MICROESTRUTURAL DA ZIRCÔNIA.  

 

A zircônia pode ser classificada microestruturalmente de três formas: Zircônia 

Totalmente Estabilizada, Zircônia Parcialmente Estabilizada e Zircônia Tetragonal 

Policristalina (TZP). 

 

2.2.4.1 ZIRCÔNIA TOTALMENTE ESTABILIZADA.  

 

A completa estabilização da zircônia na sua fase cúbica é obtida através da 

adição de quantidades suficientes de óxidos estabilizadores, tais como magnésia (MgO), 
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ítria (Y2O3), céria (CeO2), calcia (CaO) e outros (RICHERSON, 2006). Para a ítria, esta 

concentração deve ser superior a 6 % mol (ESQUIVAS et al., 1996).  

 

2.2.4.2 ZIRCÔNIA PARCIALMENTE ESTABILIZADA (PSZ).  

 

A zircônia parcialmente estabilizada é obtida com a adição de óxidos 

estabilizadores em quantidade inferior à necessária para a estabilização completa da fase 

cúbica. Resultando em finas partículas de zircônia tetragonal metaestáveis dispersas em 

uma matriz de zircônia cúbica (RICHERSON, 2006, CUMBRERA et al., 1998). Para a 

ítria, esta concentração deve variar entre 3 à 6 %mol (ESQUIVAS et al., 1996). 

 

2.2.4.3 ZIRCÔNIA TETRAGONAL POLICRISTALINA (TZP).   

 

A zircônia tetragonal policristalina é constituída essencialmente pela fase 

tetragonal com uma concentração baixa de aditivos estabilizadores, menos que 3 % mol 

para ítria (ESQUIVAS et al., 1996). A sua microestrutura é homogênea com pequenos 

grãos (0,1 - 1 µm) (RICHERSON, 2006). A temperatura de sinterização exerce uma 

grande influência no tamanho de grãos formados neste tipo de material, sendo assim 

quando sinterizados em temperaturas mais baixas, grãos menores serão obtidos 

(DENRY & KELLY, 2008). Este material é, na verdade, uma zircônia parcialmente 

estabilizada (KOSMAC et al., 2000), devido a sua baixa concentração de aditivos 

estabilizadores, porém com características especiais em relação à microestrutura e 

tamanho dos grãos. 

Na Figura 3, o diagrama de fases para o óxido de zircônio dopado com óxido de 

ítrio mostra as regiões da zircônia parcialmente estabilizada (PSZ) e zircônia tetragonal 

policristalina (TZP). 
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Figura 3. Diagrama de fases para o óxido de zircônio dopado com óxido de ítrio. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SOUZA, F. C., (2007) 

 

2.3 PROCESSAMENTO DA ZIRCÔNIA. 

 

2.3.1 SÍNTESE DO PÓ DE ZIRCÔNIA. 

 

A morfologia do pó está diretamente ligada a escolha do método de sua síntese  

(RASHAD & BAIOUMY, 2008). Características como: morfologia, homogeneidade e 

tamanho das partículas são importantes determinates das propriedades microestruturais 

da cerâmica (ZHANG et al., 2006, HIRANO & INADA, 1991).  Os métodos de 

obtenção do pó de zircônia são: Pirólise de Alcóxidos, Método da Co-preciptação, 

Método Sol-Gel, Método da Combustão, Método Químico por Plasma, Método 

Hidrotérmico, Método da Preciptação por microemulsão entre outros 

(RAMAMOORTHY et al., 1995, KUZJUKEVICS et al., 1996, LAMAS et al., 1998, 

JUÁREZ et al., 2000,TADOKORO & MUCCILLO, 2002, ANTOU et al., 2005, YANG 

et al., 2007, KANADE et al., 2008). O Método da Co-precipitação é a técnica mais 

usada, sendo (TADOKORO & MUCCILO, 2000) um método de baixo custo para 

produção em massa quando comparado aos outros, porém, gera partículas com uma 

distribuição de tamanho não tão homogêneo (RASHAD & BAIOUMY, 2008). 

Atualmente, novos métodos de síntese estão sendo estudados, pois fatores adversos nos 

métodos atuais, tais como, a necessidade de tratamento térmico em alta temperatura, 

pouca dispersão, distribuição de grãos não-uniformes e baixa área de superfície 

dificultam a produção e qualidade do pó obtido (YANG et al., 2007). 
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2.3.2. ADITIVO ÍTRIA. 

 

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). 

As vantagens da utlização da ítria são: sua extensa solubilidade na zircônia 

tetragonal e o poder de proporcionar, assim como a magnésia, uma redução na 

temperatura de sinterização, possibilitando a formação de grãos menores e mais finos, 

gerando uma cerâmica mais resistente (LAMAS et al., 1998, TADOKORO & 

MUCCILLO, 2002). Temperaturas mais altas sinterização podem gerar fase cúbica na 

zircônia, a qual possui grãos maiores que os de zircônia tetragonal e monoclínica, 

ocasionando aumento na  porosidade no material. 

 

2.3.3 LIGANTES E PLASTIFICANTES.  

 

Os agentes ligantes e plastificantes aumentam a resistência mecânica do corpo 

verde  melhorando o seu manuseio antes da sua sinterização, também reduz o atrito 

entre  partículas, evitando o surgimento de defeitos (trincas e delaminações), além de 

contribuir para uma distribuição mais homogênea na densidade do mesmo. A 

quantidade de ligante orgânico indicado na literatura (RICHERSON, 2006) varia entre 

0.5 a 5% em peso, para prensagem uniaxial do material. O polietileno glicol (PEG) é 

bastante usado como ligante e o álcool polivinílico (PVA) como plastificante. 
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2.3.4 COMPACTAÇÃO DO PÓ. 

 

O processo de compactação do pó consiste na prensagem do mesmo em um 

molde, com o objetivo de obter um compacto no formato desejado e com resistência 

suficiente para o manuseio. Para minimizar os gradientes de densidade, inerente ao 

processo, é necessário que a compactação seja feita de forma adequada para cada estado 

de aglomeração dos pós. A compactação é necessária para se colocar as partículas do pó 

tão próximas quanto possível, com o objetivo de se reduzir ao máximo a porosidade 

residual durante a sinterização. Pressões baixas de compactação fazem com que o corpo 

cerâmico não atinja a densidade final prevista, entretanto, pressões em excesso podem 

introduzir defeitos na microestrutura, como falhas de empacotamento de partículas 

(regiões mais, ou menos densas), em função da não homogeneidade na distribuição de 

tensões. 

 

2.3.5 MÉTODOS DE COMFORMAÇÃO DO MATERIAL. 

 

2.3.5.1 PRENSAGEM UNIAXIAL. 

 

A conformação de materiais cerâmicos por prensagem uniaxial é um método 

simples e muito utilizado, tendo como principal razão para sua grande aplicação a 

habilidade de conformar rapidamente com boa tolerância dimensional, utilizando 

prensas mecanicas ou  automáticas. O processo consiste na acomodação do pó 

cerâmico, com pequeno teor de umidade e podendo conter um ligante e/ou outros 

aditivos, no interior de um molde metálico (matriz). É aplicada uma força, através de 

um punção, originando pressão no interior da matriz para conformação da peça a verde. 

Uma das etapas mais críticas da prensagem é o preenchimento uniforme do molde, 

tornando-se necessário a utilização de um pó com boa fluidez, a fricção entre as 

partículas afeta a sua capacidade de fluir originando defeitos na peça a verde. Quanto 

mais finas as partículas do pó, maior o número de contatos por unidade de volume, e 

pior a capacidade de fluir do mesmo. Porém partículas finas e granuladas solucionam 

este problema. O formato de granulos aumenta a fluidez do pó facilitando o 

preenchimento uniforme do molde, e são facilmente desfeitos durante a compactação. 

Outra limitação do método são as forças de atrito entre o pó e as paredes do molde 

ocasionando normalmente gradientes de pressões, que conduzem a gradientes de 
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densidade a verde na peça prensada. Durante a sinterização destas peças, as regiões 

mais densas sofrerão menor retração do que as regiões menos densas afetando o formato 

e a sua microestrutura, criando tensões internas que contribuem para o surgimento de 

defeitos. A anisotropia na aplicação da pressão também causa flutuações na densidade a 

verde dos compactos.  

 

2.3.5.2 PRENSAGEM ISOSTÁTICA (HIDROSTÁTICA). 

 

Na prensagem isostática, o pó de características semelhantes ao usado na 

prensagem uniaxial, é colocado em um molde flexível que, por sua vez, é inserido em 

uma matriz contendo um fluido que irá transferir a pressão interna uniformemente, sem 

gradientes de densidade, ao pó a ser prensado no molde. A pressão é transmitida ao 

molde flexível pelo líquido, de acordo com a lei de Pascal, sendo o pó prensado 

uniformemente em todas as direções, conservando a forma do molde. Este processo 

permite a conformação de peças simples e simétricas, ou com detalhes complexos e uma 

alta razão comprimento - diâmetro. Este processo tem como grande vantagem a redução 

significativa do atrito entre o pó e as paredes do molde, as peças obtidas apresentam 

uma maior uniformidade de densidade, presença de mínimos gradientes de densidade, 

contribuindo para uma densificação homogênea na etapa de sinterização. Resultando em 

mínimas tensões internas, promovendo a diminuição de incorporação de defeitos na 

microestrutura das peças. O processo descrito refere-se à prensagem isostática 

denominada "WET BAG" (molde úmido) e a frio. 

 

2.4 SINTERIZAÇÃO. 

 

2.4.1 PROCESSO DE SINTERIZAÇÃO. 

 

A sinterização via estado sólido é um tratamento térmico, em temperaturas 

abaixo do ponto de fusão, onde as partículas do corpo compactado se ligam formando 

uma estrutura sólida devido a forte união entre as partículas do pó. Durante este  

processo, na faixa de temperatura que normalmente corresponde a 2/3 da temperatura de 

fusão do material, ocorrem a formação de contornos de grãos e o crescimento de 

pescoços de união interpartículas, preenchendo a região de contato entre as partículas 

(poros) que são grandes acúmulos de vacâncias. Basicamente ocorrem 4 mecanismos de 
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movimento atômico na sinterização: difusão superficial, difusão ao longo do volume, do 

contorno de grão e por evaporação-condensação (CHIAVERINI, V. 2001), ver Figura 4.  

 

Figura 4. Mecanismos de transporte de massa durante a sinterização. 

  

 

 

 

 

Fonte: CHIAVERINI, V. (2001). 

 

Como o processo de sinterização está relacionado com a diminuição da energia 

superficial das partícula, materiais com área superficial elevada serão inicialmente 

favorecidos. É atraves deste processo que as fases cristalinas e a microestrutura da 

cerâmica final são obtidas como também a densificação máxima do corpo cerâmico 

(CUTLER et al., 1992). A sinterização das cerâmicas é normalmente realizada em 

fornos convencionais com um dispositivo que permita uma queima de forma uniforme.  

Existem diversas teorias que procuram explicar a sinterização, estas teorias 

podem ser resumidas pela presença dos seguintes estágios, conforme a Figura 5. 

 

Figura 5. Etapas sinterização via estado sólido: a) compacto a verde; (b) formação do 

pescoço; (c) fechamento dos canais; (d) contração e crescimento dos poros residuais. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CHIAVERINI, V., (2001). 
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Ligação inicial entre as partículas e formação de um pescoço: ocorre quando o 

material é aquecido levando a formação de contornos de grão (difusão), necessita de 

contato íntimo entre as partículas adjacentes. Nesta etapa, não há nenhuma alteração 

dimensional da peça, somente a coesão de partículas.  

Crescimento do pescoço: corresponde ao aumento de contato (ligação) entre as 

partículas, no interior da massa sob sinterização. Nesta etapa não ocorre o decréscimo 

na quantidade de poros (contração do material) mas sim do seu tamanho. 

Fechamento dos canais que interligam os poros: resulta na diminuição 

considerável da porosidade. A causa deste fechamento é o crescimento do pescoço e a 

contração dos poros. 

Arredondamento dos poros: é uma etapa que pode ser considerada conseqüência 

natural do crescimento do pescoço. Ocorre em temperaturas elevadas, e com tempo 

suficiente pode tornar os poros perfeitamente esféricos.  

Contração dos poros ou densificação: é freqüentemente considerada a etapa mais 

importante da sinterização. Só é observada pela densificação da massa sinterizada. A 

densificação pode levar a fenômenos tanto de contração como de expansão. A contração 

resulta em movimento de massa para os poros.  

Crescimento dos poros residuais: corresponde a tendência de poros pequenos 

migrarem para porosidades maiores, fazendo estas aumentarem de volume. A 

quantidade de poros diminui, mas seu volume permanece inalterado. 

Outros fenômenos podem ocorrer na massa sob sinterização, estes também 

relacionados a diminuição da energia total do sistema. Entre eles podemos citar: 

recuperação, recristalização, crescimento de grão e transformação de fase. 

A recuperação corresponde ao alívio de tensões do material, sem que existam 

mudanças estruturais sensíveis.  

A recristalização corresponde a formação de novos grãos a partir de uma 

estrutura original encruada. Ambas se relacionam com a redução da energia livre do 

sistema, resultante do re-arranjo ou remoção de defeitos cristalinos como discordâncias.  

O crescimento de grão na sinterização dependerá do controle da porosidade e 

impurezas (os lubrificantes podem interferir no processo) nas amostras compactadas.  

Transformação de fase: de acordo com a composição local de dado sítio, a 

temperatura e pressão que este se apresenta, novas fases podem ser formadas.   
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2.4.2 MÉTODOS DE SINTERIZAÇÃO DA ZIRCÔNIA. 

 

A sinterização de coroas cerâmicas em forno convencional é um procedimento 

demorado e caro, que exige o aquecimento do mesmo a uma temperatura elevada e, em 

seguida, um resfriamento lento das amostras para evitar trincas e fissuras. No 

processamento térmico convencional a energia (calor) é aplicado à superfície externa da  

câmara que é transferida para o material através de processos de condução, convecção e 

radiação para a superfície do material e em seguida, por meio de processos de condução 

e convecção, o calor é conduzido para o interior do material. 

No processo de sinterização convencional, que não utiliza a  pressão, além do 

controle das características dos pós, o seu controle tem efeito importante na 

microestrutura e densidade final do material. A obtenção de cerâmicas densas com 

tamanho de grão ultrafino através desse método é geralmente dificultada, pois no 

estágio final de sinterização, tanto a densificação quanto o crescimento de grãos 

ocorrem pelos mesmos mecanismos de difusão (MAZAHERI, M. et al., 2009).  

Uma maneira de contornar esse efeito adverso é o controle da curva de queima 

para manipular a microestrutura durante a sinterização, intitulado de “sinterização à taxa 

controlada” (RAGULYA, A.V. et al., 1995), apresentando como vantagens a 

simplicidade e economia. A relação entre a taxa de densificação e a taxa  de crescimento 

de grão é determinada para se escolher a temperatura de sinterização, em  que  se  tenha  

a  taxa  de  densificação  desejada. Uma caracteristica desse método de sinterização é a 

queima ultra rápida (“fast firing”) (HARMER, M.P et al., 1981), produzindo materiais 

densos com pequeno tamanho de grão ao diminuir o tempo de permanência em 

temperaturas em que o crescimento de grão é rápido comparado com a densificação. 

Isso só é possível, pois a baixas temperaturas, os mecanismos de coalescimento (difusão 

superficial e transporte por vapor) predominam com relação aos mecanismos de 

densificação (difusão pela rede e pelo contorno de grão). Nesse caso, tempos menores a 

baixas temperaturas reduzem o crescimento, enquanto a força motriz para a densificação 

não é diminuída significativamente.  

Outro metodo, denominado de “sinterização em duas etapas”, consiste em pré-

tratamentos térmico a baixas temperaturas, promovendo pouca ou nenhuma 

densificação no material. Uma conseqüência desses pré-tratamentos é a redução da taxa 

de densificação nos estágios iniciais de sinterização, entretanto, os benefícios da 

evolução de uma microestrutura mais homogênea são serão evidenciados nos estágios 
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finais da sinterização com a obtenção de uma microestrutura mais refinada. O pré-

tratamento leva à formação de um compacto mais resistente devido ao aumento na 

formação do pescoço entre as partículas, promove a eliminação das partículas mais 

finas, provavelmente através do processo de “ripening de Ostvald” e produz uma 

distribuição mais estreita no tamanho dos poros. Esses  fatores fazem com que se 

diminua a flutuação de densidade durante a sinterização, favorecendo a obtenção de 

microestruturas mais uniformes (LIN, F. J. T. et al., 1997). A melhor homogeneidade 

micro estrutural, tanto em relação aos poros quanto às partículas, retarda o fechamento 

da rede de poros, assim a porosidade permanece aberta até densidades mais altas, 

inibindo mais efetivamente o crescimento de  grãos.  

Mehdi Mazaheri et al. (2008) utilizou a sinterização em duas etapas, em 

amostras de zircônia tetragonal estabilizada com yttria (3Y-TZP) nanocristalina, para 

controlar o crescimento de grão durante a final fase de sinterização. O processo 

envolveu a queima a uma alta temperatura (T1=1300 °C), seguido por um arrefecimento 

rápido até uma temperatura inferior (T2= 1150 °C), que foi mantido por um tempo 

prolongado (t= 30 h). A queima em T1 durante 1 min rendeu uma densidade fracionária 

de 0,83 e tornou os poros instáveis, levando a uma maior densificação, sem notável 

crescimento de grãos, na temperatura mais baixa (T2). Por conseguinte, a densificação 

total  das amostras de zircônia, com um tamanho médio de grãos de 110 nm, foram 

obtidas, enquanto que as amostras sinterizadas em etapa única apresentaram tamanho de 

grão de 275 nm. As análises de DRX indicaram a estabilização completa da zirconia na 

sinterização em duas etapas e a presença de 3 wt.% da fase monoclinica nas amostras 

sinterizadas em etapa única. 

Maria A. Lourenço et al. (2010) descreve um metodo de sinterização em duas 

etapas que utilizou os dados de predições da cinética de sinterização de Taguchi. O 

estudo é baseado em nanopós comerciais (~ 50 nm) de zircônia tetragonal parcialmente 

estabilizada 97% (ZrO2), 3% (Y2O3), e de fase cúbica completamente estabilizado 92% 

(ZrO2), 8% (Y2O3). Os parametros de controle do estudo foram: O pico de temperatura 

(Tp), a temperatura e o tempo de permanência da fase isotérmica (Td e 

td) e da taxa de resfriamento (β) entre Tp e Td. Foram obtidas amostras densas de 97% 

(ZrO2), 3% (Y2O3) com um tamanho médio de grão de (~ 100nm) nas condições de Tp 

= 1320 °C, Td = 1250 °C, td = 12h e (β) 20 Kmin-1. A inibição do crescimento de grão 

foi menor nas amostras de 92% (ZrO2), 8% (Y2O3) com um tamanho médio de grão de 

450 nm nas condições de Tp = 1320 °C, Td = 1270 °C, td = 12h e (β) 20 Kmin-1. 
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A zircónia também pode ser sinterizada num forno de micro-ondas, no qual o 

material é aquecido rapidamente tanto internamente quanto externamente. A energia é 

depositada diretamente no interior do material através de processos de interação 

molecular e atômica com o campo eletromagnético. Adicionamente ao calor gerado 

dentro do material, os susceptores (materiais que absorvem a energia eletromagnética e 

convertem-a em calor), feito de carbeto de silício ou silicato de molibdénio são 

colocadas em torno das amostras para aquece-lo externamente por condução térmica. A 

presença dos susceptores modifica a distribuição do campo electromagnético e sua 

intensidade média, introduzindo fonte de calor externa para as amostras, e de certa 

forma, protegendo-as das variações de campos de calor. O gradiente térmico e o fluxo 

de calor nas amostras são aplicados uniformemente como resultado deste aquecimento 

volumétrico interno e externo, obtendo-se menor estresse térmico comparado aos 

métodos convencionais.  

Entretanto, o processo de aquecimento direto com microondas pode apresentar 

vários problemas. Primeiramente, muitas cerâmicas apresentam como característica a 

pequena absorção de energia de microondas em baixas temperaturas, o que torna o 

aquecimento inicial difícil. Segundo, instabilidades térmicas podem ocorrer durante o 

aquecimento, o que leva ao fenômeno de “thermal runaway” descontrolado, provocando 

o aumento exponencial da temperatura e o aquecimento catastrófico da amostra (R. R. 

MENEZES et al., 2007). Isso ocorre em uma grande variedade de materiais cerâmicos, 

incluindo, Al2O3, SiO2, Fe3O4, β-alumina e ZrO2 (R. R. MENEZES et al., 2007). 

Finalmente, o gradiente de temperatura característico presente durante o aquecimento 

volumétrico, que pode levar a severas heterogeneidades de temperaturas no corpo 

cerâmico. 

Para ABDULREDHA et al. (2012) não houve diferença significativa entre a 

sinterização convencional e em micro-ondas nas caracteristicas microestruturais de suas 

amostras analisadas em testes de flexão de três pontos, DRX e MEV. Foram usadas 

vinte amostras de Zircad sinterizadas a 1500 °C, dez amostras foram sinterizadas em 

forno convencional e as outras dez em micro-ondas. No entanto, a energia do micro-

ondas proporcionou uniformidade de aquecimento, permitindo a utilização de taxas de 

aquecimento mais elevadas, o que pode aumentar a produtividade e poupar energia. 

ARISTOTELIS et al. (2013) comparou a resistencia a fratura de amostras de 

zircônia estabilizada com 3% de ítria dos fabricantes KaVo, Lava 3M, e Crystal HS, 

sinterizadas em forno convencional e micro-ondas. Dois grupos com 16 amostras cada 
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foram sinterizados e testados em ensaio de resistencia a flexão em quatro pontos. O 

autor não encontrou diferença estatistica nos resultados dos dois grupos. 

Também para VADERHOBLI S et al. (2007) resultados semelhantes nas 

propriedades mecanicas de suas amostras sinterizadas em microondas e forno 

convencional foram obtidos. 

C. GARCIA et al. (2006) verificou que a sinterização por microondas tem sido 

apresentada como uma técnica poderosa para nano pós de 3Y TZP, promovendo a 

inibição do crescimento de grão e microestrutura uniforme. No seu estudo, amostras de 

zircônia tetragonal altamente densas foram alcançadas, tanto com 1400 °C e 1500 °C  

de temperaturas de sinterização. Foi observado também que as amostras densificam 

mais rápido usando radiação por microondas, entretanto, não existem diferenças 

significativas entre as microestruturas das amostras sinterizadas em forno convencional 

e por microondas. 

NIGHTINGALE et al. (1996) também demostrou que o tempo do processo de 

sinterização da zirconia foi diminuido com a utilização do microondas, houve um 

aumento na densificação do material, proporcionando aumento nas taxas de 

produtividade e diminuição de energia.  

No estudo de YI FANG et al. (1997) foi experimentado varias matrizes 

cerâmicas contendo zircônia sinterizadas em forno convecional e em microondas. Os 

resultados mostraram que houve um aumento na velocidade de densificação das 

amostras bem como no seu percentual durante a sinterização por microondas. Porém 

este melhoramento so foi verificado nas amostras com um percentual máximo de 46% 

de zirconia devido as diferença no processo de sinterização dos outros componentes. 

CHEN et al. (2006) concluiu que a técnica de sinterização por microondas 

proporciona as ceramicas uma diminuição no crescimento dos grãos, melhoramento 

microestrutural e decrescimo de tempo.   

D. D. UPADHYAYA et al. (2001) mostrou o potencial da técnica de 

aquecimento em microondas para a sinterização da cerâmica 3Y-TZP. Amostras de alta 

densidade foram obtidas por queima de curta duração em um forno de microondas 

doméstico. A obtenção de grãos de tamanho ultrafino e monomodal nas amostras tem 

importantes implicações em termos de propriedades mecânicas do material. Os 

resultados de  dureza e tenacidade à fratura das amostras sinterizadas em microondas 

comparam-se com as sinterizadas em forno convencional. 
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No estudo de MEHDI et al. (2008), os autores compararam os processos de 

sinterização convencional (SC), em duas etapas de sinterização (TSS) e por microondas. 

Foi utilizado pós nanometricos (15-33 nm) de zircônia estabilizada com 8 mol% de ítria 

(8YSZ) para a confecção das amostras. A sinterização por microondas foi realizada 

utilizando duas taxas de aquecimento  5 °C min-1 (LMS) e 50 °C min-1 (HMS),  apesar 

da obtenção das maiores densidades nas amostras em baixas temperaturas com baixas 

taxas de aquecimento, este metodo de sinterização comparado com os outros dois, não 

produziu as amostras mais densas no final da sinterização de acordo com a Figura 6. 

Figura 6. Variação da densidade em função da temperatura das amostras nos processos 

de sinterização convensional (CS), microondas com baixa taxa de aquecimento (LMS) e 

alta taxa (HMS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mehdi Mazaheri et al. (2008) 

 

Entretanto, em altas taxas de aquecimento (HMS), o processo de crescimento de 

grão foi o mais inibido obtento-se amostras com a microestrutura mais refinada 

(0,9µm), TSS (0,29µm), CS (2,14µm) e LMS (2,35µm), ver Figuras 7 e 8. 
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Figura 7. Variação do tamanho de grão em função da temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mehdi Mazaheri et al. (2008) 

Figura 8. Variação do tamanho de grão em função da densidade. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mehdi Mazaheri et al. (2008) 

 

Finalmente, devido a maior homogeneidade microestrutural constatado na 

Figura 9, as amostras sinterizadas por (HMS) e (TSS) apresentaram os melhores 

resultados de resistencia a flexão 3.17 ± 0.10 MPa m
1/2

 e 3.16 ± 0.06 MPa m
1/2 

respectivamente. 
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Figura 9. Microestrura das amostras. (a) CS, (b) LMS, (c) HMS, (d) TSS. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mehdi Mazaheri et al. (2008) 

 

O pequeno número e os resultados conflitantes desses estudos indicam a 

necessidade de validar se a sinterização por microondas irá produzir uma zircônia com 

propriedades físicas semelhantes ou melhoradas em comparação com sinterização 

convencional. 

Duas outras técnicas alternativas usadas baseiam-se no processo convencional de 

sinterização em que, simultaneamente, é aplicada pressão seja ela uniaxial (HP) ou 

isostática (HIP) ocorrendo simultaneamente a conformação e sinterização. Embora 

complexas, são tecnologias promissoras, contudo, o custo do equipamento e a sua 

disponibilidade ainda limitam a sua aplicabilidade (KOJIT. et al., 1985). 

Outra técnica igualmente complexa e dispendiosa, a sinterização por descarga de 

plasma (SPS), tem-se revelado adequada ao processamento de cerâmicos 

nanoestruturados: 8YSZ (VASYLKIV, O. et al., 2008), TZP (BERNARD G. G.. et al., 

2007, MACA, K. et al., 2008), ZnO (GAO L. et al., 2005), Al2O3 (MACA, K. et al., 

2008), SrTiO3 (MACA, K. et al., 2008), compósitos Ti3SiC2/3Y-TZP (PAN W. et al., 

2007), Al2O3/SiC (TROMBINI V. et al., 2007). Outro metodo de sinterização por 

plasma, a com descarga eléctrica (Spark Plasma Sintering), também conhecida como 

Field Assisted Sintering Technique (FAST) ou Pulsed Electric Current Sintering 

(PECS), consiste na aplicação de uma corrente eléctrica ao compacto verde de modo a 



44 
 

 

gerar o calor internamente, em contraste com a convencional pressão a quente onde o 

calor é fornecido por elementos de aquecimento externos. O processo decorre em 

condições redutoras e usa moldes de grafite, com ou sem aplicação de pressão. A 

elevada taxa de transferência de calor permite elevadas velocidades de aquecimento ou 

arrefecimento (> 600 K/min) que combinadas com temperaturas relativamente baixas, 

limitam significativamente o crescimento de grão (VASYLKIV, O. et al., 2008). Podem 

ser usados pulsos em corrente contínua ou alternada, tendo-se verificado que a 

densificação é favorecida pelo uso da corrente ou campo contínuo (TROMBINI V. et 

al., 2007). A complexidade e custo elevado dos equipamentos limitam 

significativamente o espectro de aplicação da SPS. 

 

2.5 RESÍDUOS.  

 

A reciclagem, é o conjunto das técnicas cuja finalidade é aproveitar detritos e 

resíduos para reintroduzi-los no ciclo de produção, quando para este não se encontra 

aplicação tem-se o que se chama de rejeito. Porém, quando o resíduo é susceptível de 

ser incorporado como matéria-prima ou fonte de energia na produção de novos 

materiais, passa a ser classificado como subproduto. Independentemente do seu tipo, 

várias são as vantagens do processo de reciclagem de resíduos em relação à utilização 

de recursos naturais “virgens”, onde podemos citar: redução do volume de extração de 

matérias-primas, redução do consumo de energia, menores emissões de poluentes e 

melhoria da saúde e segurança da população. Na atualidade, a vantagem mais visível e 

requisitada no processo de reciclagem é a possibilidade de preservação dos recursos 

naturais, prolongando sua vida útil e reduzindo a destruição da paisagem, fauna e flora. 

Pesquisas sobre a reciclagem de resíduos industriais vem sendo intensificada em todo o 

mundo nos últimos anos, principalmente na América do Norte e Europa, onde a 

reciclagem ja é vista como um mercado altamente rentável pela iniciativa privada com 

muitas empresas investindo em pesquisa e tecnologia, aumentando a qualidade do 

produto reciclado e eficiência do sistema produtivo. No Brasil, a maioria das pesquisas 

com resultados relevantes em reciclagem, têm-se dedicado ao estudo de resíduos 

urbanos sólidos, em virtude do crescente volume de rejeitos e da indisponibilidade cada 

dia maior de locais para descarte desse material, em particular em grandes centros 

urbanos, com elevada densidade demográfica. Entretanto, esse tema ainda não faz parte 

da cultura dos empresários e cidadãos, possuindo índices insignificantes frente ao 
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montante produzido e, a cada dia, os rejeitos urbanos agridem mais o meio ambiente, 

em virtude da falta de tratamentos adequados e fiscalização sobre a manipulação e 

descarte desses rejeitos. Esse processo de aproveitamento dos rejeitos industriais não é 

novo e tem dado certo em vários países do Primeiro Mundo, sendo três as principais 

razões que motivam esses países a reciclarem seus rejeitos industriais; primeiro, o 

esgotamento das reservas de matérias-primas confiáveis; segundo, o crescente volume 

de resíduos sólidos, que põem em risco a saúde pública, ocupam o espaço e degradam 

os recursos naturais e, terceiro, a necessidade de compensar o desequilíbrio provocado 

pelas altas do petróleo (R. R. MENEZES et al., 2002).  

Para o setor industrial, o processo de reciclagem de resíduos é uma vantagem 

que coloca o fabricante numa posição fortemente competitiva no mercado devido ao 

fator econômico envolvido e à oportunidade de veiculação desse princípio ecológico 

como marketing. Todavia, comercialmente um novo produto deve possuir a vantagem 

competitiva como fator decisivo para o seu sucesso no mercado. A vantagem 

competitiva pode ser entendida como aquela que reduz o custo relativo do produto para 

um produto de mesmo desempenho ou que resulta em um produto de desempenho mais 

elevado. No processo de reciclagem, o interesse do gerador do resíduo sob o estrito 

ponto de vista financeiro, será a de redução dos custos com o mesmo, incluídos custos 

decorrentes da necessidade de mudança de tratamento do resíduo de forma a adequá-lo 

à reciclagem. De forma global, o investimento realizado na reciclagem deve oferecer 

uma taxa de retorno atrativa para que possa ser implementada. Assim, o 

desenvolvimento de tecnologias para reciclagem de resíduos ambientalmente eficientes 

e seguras, que resultem em produtos com desempenho técnico adequado e que sejam 

economicamente competitivas nos diferentes mercados é um desafio técnico importante 

(J.C. ROCHA et al., 2003). 

Atualmente, poucos trabalhos foram publicados na literatura abordando o 

assunto referente a zircônia. No trabalho de MASAHIRO et al. (2007), foram recicladas 

amostras sinterizadas de zirconia tetragonal estabilizada com 3 mol% ítria (3Y-TZP) 

através do processo hidrotermal. Experimentalmente, de acordo com a Figura 10, o pó 

comercial de zirconia (TZ-3Y, Tosoh, Tokyo, Japan) com tamanho de particula de 40 

nm e área de superficie de 16 ± 3 m
2
/g foi prensado uniaxialmente e sinterizado (1450°–

1550 °C) para obtenção dos corpos densos. As amostras foram imersas em água 

destilada e aquecidas em autoclave (200 a 240 °C) durante 48h e 12h. Durante esse 

tratamento hidrotermal, as particulas das amostras sinterizadas são conduzidas 
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espontaneamente a desintegração. As amostras desintegradas foram coletadas por 

filtração, secas a 50 °C, moidas em moinho rotatorio durante 5 h e peneiradas em malha 

de 100 µm para remoção de grandes aglomerados de particulas. O pó peneirado foi 

prensado uniaxialmente (200 MPa) e resinterizado a 1400°–1600°C durante 2 h para 

obtenção dos corpos reciclados.  

 

Figura 10. Procedimento Experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Masahiro Kamiya et al. (2007) 

 

As amostras foram caracterizadas utilizando o metodo de arquimedes para 

determinar a densidade, o DRX para identificação das fases, o MEV para 

microestrutura, o ataque termico da superficie das amostras para tamanho de grão, 

tenacidade e a dureza Vickers por identação com carga de 490 N por 20 s. Os ions de 

zirconio e ítrio foram quantificados com o espectroscopio de emissão atomica por 

plasma (ICP-AES). 

Os resultados obtidos pelo ICP-AES mostrou que houve menos de 0,5 % de 

dissolução de ítria nas amostras recicladas sem dissolução da zirconia. A Figura 11 

mostra a análise do DRX das amostras recicladas que apresentaram 86 vol% da fase 

monoclinica, indicando que o tratamento hidrotermal induziu a degradação intrinseca a 

baixa temperatura, onde a fase tetragonal foi transformada em monoclinica 

espontaneamente. Entretanto, o decrescimo do tamanho de grão da zirconia promove a 

formação de uma fase tetragonal mais estavel até mesmo nas faixas de temperaturas 

favoraveis a fase monoclínica. 
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Figura 11. DRX das amostras. (a) Amostra comercial do pó de 3Y-TZP sinterizado a 

1450 °C durante 2 h. (b) Amostra do pó reciclado por via hidrotermal a 200 °C por 48 h. 

(c) Pó reciclado da amostra de 3Y-TZP sinterizado a 1450 °C durante 2 h. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Masahiro Kamiya et al. (2007) 

 

 As imagens do MEV apresentadas na Figura 12, do pó reciclado da amostra de 

3Y-TZP sinterizado a 1450 °C durante 2 h, mostram as particulas primárias e agregadas 

firmemente unidas. Microtrincas são visiveis nas regiões intergranulares das particulas 

primárias formadas no processo de degradação a baixa temperatura devido ao aumento 

de volume.  

 

Figura 12. MEV do pó reciclado por via hidrotermal a 200 °C por 48 h da amostra de 

3Y-TZP sinterizado a 1450 °C durante 2 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Masahiro Kamiya et al. (2007) 
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Para desintegrar os agregados, um novo tratamento hidrotermal foi feito porém 

não houve desintegração adicional das particulas. A moagem em moinho de esfera 

pulverizou as particulas agregadas, ver Figura 13. 

 

Figura 13. MEV do pó reciclado da amostra de 3Y-TZP sinterizado a 1450 °C durante 

2h após moagem em moinho de esfera. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Masahiro Kamiya et al. (2007) 

 

 Em todas as amostras do pó reciclado e sinterizado a 1450, 1500 e 1550 °C a 

fase monoclínica foi novamente transformada em fase tetragonal como vista na Figura 

14 a seguir. 

 

Figura 14. Variação da densidade, em função da temperatura, do pó comercial e do pó 

reciclado das amostras sinterizadas. Pó comercial (quadrado sólido), pós reciclados da 

amostra comercial sinterizada a 1450 °C (quadrado), 1500 °C (circulo) e 1550 °C 

(triangulo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Masahiro Kamiya et al. (2007) 
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Os resultados da analise dos tamanhos de grãos das amostras recicladas foram: 

0.30 (1450 °C), 0.42 (1500 °C), e 0.53 μm (1550 °C) como visto na Figura 15. O 

aumento do tamanho de grão das amostras recicladas diminuem a sinterabilidade da 

zirconia em comparação com o pó inicial comercial.  

 

Figura 15. Variação tamanho de grão em função da temperatura. Amostra comercial 

(quadrado solido), amostra reciclada (quadrado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Masahiro Kamiya et al. (2007) 

 

Em ambas amostras, comercial e reciclada, os valores de tenacidade obtidos, ver 

Figura 16, foram menores do que os reportados na literatura, provavelmente devido ao 

processo de usinagem submetido nessas amostras induzido a transformação de fase nas 

superficies dos corpos sinterizados. Durante o tratamento hidrotermal, a fase tetragonal 

transformou-se em monoclínica com aumento de volume, o mesmo não aconteceu com 

a fase cubica. Esses eventos resultam na desintegração do corpo sinterizado e na 

formação de particulas agregadas na região de fase cúbica. 
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Figura 16. Variação de tenacidade em função da temperatura. Amostra comercial 

(quadrado solido), amostra reciclada (quadrado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Masahiro Kamiya et al. (2007) 

 

A dureza Vickers e a tenacidade foram medidas através de identação. Para todas 

as amostras, com o aumento da temperatura de sinterização consequentemente da 

densidade e tamanho de grão (maior habiliadade de transformação da fase tetragonal 

para monoclínica), houve aumento da dureza (Figura 17) e tenacidade. Acima de 1500 

°C, a resistencia a fratura da zirconia diminui gradativamente devido ao fechamento dos 

poros os quais dissipam a energia proveniente da propagação das trincas. 

 

Figura 17. Variação da dureza vickers em função da temperatura. Amostra comercial 

(quadrado solido), amostra reciclada (quadrado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Masahiro Kamiya et al. (2007) 
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 A Figura 18 mostra as imagens do MEV da amostra comercial e reciclada após 

polimento e ataque termico da superficie, onde a amostra reciclada apresenta boa 

densificação porém com tamanho de grãos relativamente maiores. 

 

Figura 18. (a) Amostra comercial sinterizada a 1450 °C por 2 h. (b) Amostra reciclada 

sinterizada (1450 °C por 2 h) da amostra comercial sinterizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Masahiro Kamiya et al. (2007) 

 

 Os resultados obtidos demostraram que não houve diminuição significativa das 

propriedades mecanicas e microestruturais da zircônia nas amostras recicladas e que o 

processo de reciclagem apresentado se mostrou efetivo e com possibilidade de 

aperfeiçomento com a melhora no processo de moagem. 
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3.0 METODOLOGIA. 

 

3.1 MATERIA PRIMA. 

 

Neste estudo, serão utilizados resíduos formados durante a usinagem de blocos 

cerâmicos de óxido de zircônia estabilizada por ítrio durante a confecção de coroas 

unitárias e pontes fixas em laboratório comercial de prótese dentária. 

Em geral, cada empresa, fornece uma máquina de usinagem especial para os 

seus próprios blocos de zircónia. Para este estudo, especificamente, o sistema 

Zirkonzahn® (Zirkonzahn GmbH, Gais, Itália) foi selecionado, ver Figura 19. 

 

Figura 19. Sistema Mad/Man zirkonzahn® 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.zirkonzahn.com/ 

 

Utilizando o princípio MAD/MAM (manually aided manufacturing) a unidade 

produz coroas individuais, pontes de até 16 elementos, inlays/onlays e pilares 

intermediários para implantes. Durante estes processos de usinagem grande parte do 

material é descartado como pó, conforme a Figura 20. 

  

http://www.zirkonzahn.com/
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Figura 20. Etapas do processo de usinagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.zirkonzahn.com/ 

 

3.2 PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS. 

 

O pó resídual coletado foi seco em uma estufa eléctrica (MA 033/1, Marconi, 

Piracicaba, SP, Brasil) a 120 °C durante 12 horas e, em seguida, peneirado através de 

uma malha de 200 mesh de aço inoxidável para remoção de partículas grosseiras e 

poeira. Os passos seguintes consistiram na compactação do pó em um corpo verde para 

posterior pré-sinterização do mesmo. 

http://www.zirkonzahn.com/


55 
 

 

3.3 PRIMEIRA ETAPA DE PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS (PRENSAGEM 

UNIAXIAL). 

 

 No fluxograma representado na Figura 21 estão descritas as atividades 

relacionadas com a coleta e o aproveitamento do resíduos na preparação das amostras 

prensadas uniaxialmente.  

 

Figura 21. Procedimento experimental – primeira etapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própio autor 

 

O pó peneirado foi pesado em balança de precisão em porções 2g. Cada porção 

foi vertida em uma matriz retangular de 22 mm x 4 mm x 3 mm e compactado com 30, 

40, 50, 60 ou 70 MPa em uma prensa hidráulica manual de 15 toneladas de capacidade 

(MPH-15, Marcon Indústria e Metalúrgica Ltda, São Paulo, Brasil). A aplicação de um 

agente demoldante (D-30, Arotec, São Paulo, Brasil) pulverizado sobre as paredes da 

matriz foi utilizado para a remoção das amostras. 

Os corpos verdes foram então pré-sinterizado em um forno (HT 17/04, 

Nabertherm, Lilienthal / Bremen, Alemanha) com uma taxa constante de aquecimento 

de 5 °C / min a 1200, 1250, 1300 ou 1350 °C. Eles foram mantidos a estas temperaturas 

durante 60 minutos e depois arrefeceu-se a uma taxa constante de 5 °C / min até à 

temperatura ambiente de acordo com a Figura 22. 
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Figura 22. Curva aquecimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própio autor 

 

 Um total de 100 amostras foram fabricadas e distribuídas em 20 grupos 

diferentes. Cada grupo combinando duas variáveis: pressão de compactação e 

temperatura de pré-sinterização, como mostrado na Figura 23. 

 

Figura 23. Variaveis pressão e temperatura para compactação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própio autor 

 

Inicialmente, os 20 grupos de amostras pré-sinterizadas foram submetidos aos 

ensaios de porosidade, densidade e ensaios de flexão de três pontos. A densidade e 

porosidade aparente foram determinados pelo método de Arquimedes utilizando a água 

como meio. O ensaio de flexão de três pontos foi realizado em uma máquina universal 

(Zwick / Roell Z2.5, Zwick GmbH & Co. KG, Ulm, Alemanha).  
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Os resultados foram comparados com aqueles obtidos das amostras cortadas dos 

blocos comerciais (zirkonzahn®) em tamanho idêntico ao das amostras de teste. Estes 

testes preliminares foram realizados para estimar a viabilidade do estudo. 

Uma segunda preparação, com prensagem uniaxial, foi realisada   

sobredimensionando as amostras para o mesmo tamanho do bloco comercial do sistema 

zirkonzahn®. Este procedimento foi execultado para avaliar a viabilidade da confecção 

dos blocos nas dimensões comerciais e verificar alterações mecanicas e microestruturais 

no material reciclado induzidas por esse processo. Nesta etapa utilizou-se uma matriz 

retangular (7,5 cm x 4 cm x 2 cm) de aço inoxidável. Verteu-se 130g de pó tratado na 

matriz de aço inoxidável lubrificada para confecção do corpo verde. As amostras foram 

compactadas com 20 e 30 MPa. Os corpos verdes foram então pré-sinterizado em um 

forno (HT 17/04, Nabertherm, Lilienthal / Bremen, Alemanha) com uma taxa constante 

de aquecimento de 5 °C / min a 1200 e 1250 °C. Eles foram mantidos a estas 

temperaturas durante 60 minutos e depois arrefeceu-se a uma taxa constante de 5 °C / 

min até à temperatura ambiente. 

Para facilitar sua caracterização, os blocos pré-sinterizados foram seccionados 

em diversas amostras com 35 mm x 17mm x 6 mm utilizando um disco de diamante 

(Buehler, Lake Bluff, Illinois, EUA) montado numa máquina de corte (Labcut 1010, 

Extec Corporation, Enfield, Connecticut , EUA).  

 

Figura 24. Amostra sobredimencionada, marcação para corte 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte: Própio autor 
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As duas variáveis: pressão de compactação e temperatura de pré-sinterização 

foram mantidas para a confecção dessas amostras. Um total de 32 foram fabricadas 

distribuidas em 4 grupos diferentes, como mostrado na Figura 25. 

 

Figura 25. Variaveis pressão e temperatura para compactação 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própio autor 

 

Essas novas amostras, cortadas do bloco sobredimensionado e pré-sinterizado, 

foram submetidas a ensaios de flexão de três pontos para comparar seus resultados com 

os obtidos das amostras iniciais compactadas uniaxialmente e das amostras comerciais.  

Todos os processos descristos foram realizado no Laboratório de Propriedades Físicas 

dos Materiais Cerâmicos (LabFimc) do PPGCEM/UFRN. 

 

3.4 SEGUNDA ETAPA DE PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS (PRENSAGEM 

ISOSTÁTICA). 

 

No fluxograma representado na Figura 26 estão descritas as atividades 

relacionadas com a coleta e o aproveitamento do resíduos na preparação das amostras 

prensadas isostatimente. 
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Figura 26. Procedimento experimental – segunda etapa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própio autor 

 

Para efeito comparativo, foram confeccionadas amostras com prensagem 

isostática a frio, o qual é utilizado pelas empresas na confecção de seus blocos 

cerâmicos. O processo utilizado pelas industrias não é conhecido, segredo industrial, 

portanto a confecção das amostras nesta etapa do trabalho foi realizada moldando os 

parametros utilizados na confecção das amostras por prensagem uniaxial, embasado em 

seus resultados. 

Nesta fase do estudo, utilizou-se os mesmos procedimentos, anteriormente 

descritos, até a prensagem uniaxial (primeira etapa). Depois, 20 amostras foram 

prensadas isostáticamente utilizando dispositivel próprio (detalhes técnicos em anexo) 

em prensa hidraulica automática da marca shimadzu, modelo AG-X 300 kN, com força 

máxima de 200 kN, taxa de 150 N/s, e pressão aproximada de 100 MPa na câmara do 

dispositivo. Este processo foi realizado no Laboratório de Ensaios Mecânicos do 

DEMAT/UFRN. 

 

3.5 AVALIAÇÃO FÍSICA E MICROESTRUTURAL. 

 

O estudo detalhado da microestrutura nos materiais cerâmicos é de suma 

importância para a avaliação das suas propriedades. Neste trabalho, para a análise do pó 

do material reciclado foram realizados os seguintes ensaios: granulometria, 

fluorescencia e difração de raios X (DRX). Para a análise das amostras compactadas, 
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pertencentes a cada grupo, foram realizados os ensaios de densidade (Arquimedes), 

porosidade aparente, dilatometria, difração de raios X (DRX), microdureza, tenacidade 

a fratura, resistencia a fratura, microscopia eletronica de varredura (MEV) e análise de 

tamanho de grão.   

  

3.5.1 LIXAMENTO E POLIMENTO. 

 

Após embutimento em resina, as amostras utilizadas nos ensaios de microdureza 

e análise de tamanho de grão foram submetidas ao seguinte processo: regularização da 

superficie das amostras embutidas na resina com lixa 1500 e polimento. O processo de 

polimento foi iniciado com pano específico e pasta de diamante de 12 μm para remoção 

dos riscos superficiais adquiridos durante o processo de usinagem e embutimento. Em 

seguida, foi repetida a técnica para as pastas de diamante de 9 μm, 6 μm e 3 μm. Para 

finalizar, foi utilizada a pasta de diamante de 1μm. Os panos de polimento utilizados 

neste estudo foram do tipo macio para assegurar que até mesmo os riscos menores sobre 

a superfície do corpo de prova fossem removidos e que tensões residuais fossem 

minimizadas. O equipamento utilizado para o polimento e lixamento foi Politriz Arotec 

Modelo Aropol 2v. O fluido de polimento usado foi especifico para polimento com 

pasta de diamante da mesma marca Arotec, que permite alta taxa de remoção além de 

auxiliar no resfriamento da superfície. Em cada etapa do polimento as amostras foram 

submetidas à limpeza com água e sabão neutro para remoção de quaisquer resíduos e/ou 

impurezas e foram analisadas em microscopia ótica (Marca Panambra, modelo 

HVS10Z) para verificar a ausência de riscos na superfície polida. Este processo foi 

realizado no Laboratório de Propriedades Físicas dos Materiais Cerâmicos (LabFimc) 

do PPGCEM/UFRN. 

 

3.5.2 DENSIDADE E POROSIDADE. 

 

A densidade e a porosidade aparente das amostras dos compósitos serão 

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 (1.1) e (1.2). O procedimento consistiu nas 

amostras serem colocadas em um béquer com água destilada e fervidas durante 60 
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minutos. Foi usada Balança Mettler Toledo Modelo Al204 dotada com dispositivos para 

medição de densidade de Archimedes. As amostras foram pesadas dentro do béquer, 

ainda imersas (Mi), retiradas do béquer, levemente secas (retirado excesso de água) e 

novamente pesadas (Mu). As amostras foram colocadas em uma estufa sob temperatura 

maior que 110°C por um período de 24 horas para promover secagem e pesadas 

novamente (Ms).  

A densidade aparente é medida em g/cm
3
, enquanto que a porosidade aparente é 

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

pode ser visualizado nas seguintes equações (1 e 2). 

                                                                                                                      

                                                                                                                        (1) 

 

 

                                                                                                                        (2) 

 

 

 

 

 A densidade relativa das amostras foi mensurada através da seguinte equação 

(3). 

                                                                                                                                    (3) 
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Os valores de densidade teórica utilizados para o calculo da densidade relativa 

das amostras foram 6,05 g/cm³ para a zirconia do sistema Zirkonzahn, retirado do rotulo 

do material. Este ensaio foi realizado no laboratório LabFimc PPGCEM/UFRN. 

 

3.5.3 TESTE DE RESISTÊNCIA A FRATURA (TRF). 

 

O teste de resistência a fratura mais utilizado em materiais cerâmicos é o ensaio 

de flexão pois submete o material ao estado de tração e compressão. Ele consiste na 

aplicação de uma carga compressiva na direção perpendicular ao eixo longitudinal do 

corpo de prova com o objetivo de avaliar sua resistência a deflexão (deformação 

elástica). Neste ensaio, conseguimos determinar: o limite de resistência à flexão, 

módulo de elasticidade e rigidez do material (ELIAS e LOPES, 2007). Porém, devido à 

sua fragilidade inerente, a avaliação da resistência mecânica de materiais cerâmicos é de 

difícil execução (QUINN, 1990). 

Existem diversas técnicas para análise do valor de resistência à flexão de 

materiais cerâmicos. Entre elas podemos destacar os seguintes testes: resistência à 

flexão biaxial, teste de flexão em três pontos e teste de flexão em quatro pontos. (ZENG 

et al., 1996, CHONG et al., 2002, GUAZZATO et al., 2004, GUAZZATO et al., 2005, 

ELIAS e LOPES, 2007). As amostras geralmente são barras de sessão retangular com 

os cantos chanfrados ou arredondados. Como desvantagem deste ensaio é a relativa 

dificuldade para obtenção e preparação dos corpos de prova, qualquer defeito superficial 

de fabricação no corpo de prova pode comprometer a confiabilidade do ensaio.  

A técnica a ser utilizada neste trabalho é 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. 

De forma ilustrativa, a Figura 27 mostra um esquema do sistema utilizado para 

os ensaios de flexão a três pontos. 

 

Figura 27. Visão esquemática do ensaio de flexão em três pontos 

 

  

 

Fonte: Própio autor 
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A tensão de ruptura é calculada pelo computador, através da equação (4):        

                                                                                                                                           

                                                                                                                                   (4) 

 

 

 

 

 

 

 O ensaio foi realizado na máquina para Ensaio Mecânico da marca 

ZWICK/ROEL do laboratório LabFimc PPGCEM/UFRN. 

 

3.5.4 DIFRATOMETRIA DE RAIOS X (DRX). 

 

A caracterização cristalográfica da zircônia estabilizada por ítria foi obtida 

utilizando o Difratômetro de Raios X da marca Rigaku, modelo Miniflex II. As 

amostras foram analisadas com radiação CuKα monocromática com comprimento de 

onda K=1,54056Å. Um feixe de raios X incidente de 30KV/15mA varreu de 20 a 80°. 

O objetivo do uso da técnica de difração de raios-X foi verificar as fases cristalinas 

presentes no pó reciclado e nas amostras sinterizadas. Análise dos difratogramas foi 

assistida por computador pela comparação dos valores de “d” (espaçamento entre os 

planos cristalinos) e intensidades relativas como aquelas listadas na biblioteca de 

espectro de referência do Joint Committee on Powder Diffraction Standards (JCPDS). 

Este ensaio foi realizado no Laboratório de Propriedades Físicas dos Materiais 

Cerâmicos (LabFimc) do PPGCEM/UFRN. 

 

3.5.5 MICRODUREZA. 

 

A dureza pode ser medida através de indentação, a qual pode ser obtida pela 

razão entre a carga de indentação aplicada e a área da impressão superficial residual 

(TANAKA et al., 1999). Elas são as mais usuais para medir a dureza de um material, 

por sua simplicidade e por poder ser realizada em pequenas amostras (ANTON e 
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SUBHASH, 2000, JIANG e SUN, 2001). O indentador é forçado contra a superfície da 

amostra por um intervalo de tempo determinado e mede-se o tamanho da impressão 

plástica residual na superfície do material após a remoção do penetrador. 

Para realização dos ensaios de microdureza, os corpo de prova receberam 

polimento metalográfico específico conforme descrito anteriormente. A norma adotada 

para o cálculo foi a ASTM C 1327/03 (2008), onde as amostras devem ter espessura 

superior a 10 vezes a profundidade de identação. Neste estudo, as amostras possuíam 

4mm de espessura, valor suficiente para não comprometer os resultados. Os ensaios de 

identação foram realizados no microdurômetro da Marca Panambra, modelo HVS10Z. 

Os corpos de prova foram posicionados sobre o porta amostras da máquina de forma 

que nenhum deslocamento fosse feito durante o ensaio. O ensaio consistiu na aplicação 

de um identador de diamante piramidal de base quadrada e ângulo entre faces de 136º, 

sob uma carga pré-determinada na superfície do material a ser testado e medidas as 

diagonais da identação sobre a superfície da amostra após a carga ser removida, ver 

Figura 28 e 29. 

 

Figura 28 . Visão esquemática do identador do tipo Vickers      

 

 

 

 

 

Fonte: Silva (2008) 

 

Figura 29. Visão esquemática da medida das diagonais 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Silva (2008) 
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 A carga utilizada neste ensaio foi de 9,8N e o tempo de aplicação de carga de 15 

segundos. O identador foi limpo após cada série de ensaios e para tanto foi utilizado um 

cotonete embebido em etanol. Foi obedecida a distância de pelo menos 4 vezes o 

comprimento da diagonal entre os centros das identações. Em casos de trincamento das 

identações, o espaçamento foi aumentado para 5 vezes o comprimento das trincas. Pelo 

menos cinco identações aceitáveis foram feitas para cada grupo de amostras. A dureza 

Vickers em unidade de GPa foi calculada utilizando a equação (5): 

 

HV = 0,0018544P/d
2                   

                                                                       (5) 

 

Onde: 

P : Carga (N) 

d : Comprimento médio das duas diagonais da identação (mm) 

Este ensaio foi realizado no microdurometro da marca Panambra, modelo 

HVS10Z do laboratório LabFimc PPGCEM/UFRN.      

 

3.5.6 TENACIDADE A FRATURA. 

 

A tenacidade à fratura das amostras foi medida durante os ensaios de 

microdureza Vickers. Ela está relacionada com a carga de identação, o tamanho médio 

das trincas, o módulo elástico e a dureza do material. O método de determinação da 

tenacidade à fratura por identação consiste em induzir trincas superficiais por 

indentador esférico ou indentador agudo (QUIN e QUIN, 1997). Dentre os identadores 

pontiagudos mais usados em materiais frágeis, destacam-se os do tipo Vickers devido a 

sua facilidade de reproduzir trincas radiais bem definidas, formadas quando cargas 

acima de uma carga crítica (P) são aplicadas (ANSTIS et al., 1981, LIANG et al., 1990). 

A determinação dos valores de KIC pelo método da impressão Vickers é possível por 

meio da medida dos parâmetros da indentação, tais como a semi-diagonal da impressão 

Vickers (que é utilizada para a obtenção do valor da dureza), o comprimento da trinca e 

a carga aplicada, e pela utilização de uma das várias equações que foram desenvolvidas 

por diferentes autores (PONTON e RAWLINGS, 1989). 

Neste trabalho, a tenacidade à fratura foi calculada através da equação de 

ANSTIS, G. R. et al., (1981) e  CASELLAS, D. et al., (1997), ver equação (6). 
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                                                                                                                       (6)                                                                                                                                                                                     

Onde, 

KIc: Tenacidade a fratura (MPa. m
1/2)

 

ξ: Constante dependente da geometria da amostra (ξ=0,016 a 0,022) 

E: Modulo de elasticidade (GPa) 

C: Comprimento da trinca (m) 

P: Carga aplicada (N) 

H: Dureza Vickers (GPa) 

 

O valor do módulo de elasticidade utilizado nas equações para o cálculo da 

tenacidade à fratura foi retirado da literatura. O valor usado foi 200 GPa (ACCHAR, 

2000). 

A Figura 30 ilustra uma fratura e impressão típica deste ensaio e as dimensões a 

serem medidas. 

 

Figura 30. 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. 

 

                                                     

 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

Fonte: Silva (2008) 
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3.5.7 TÉCNICA DE ATAQUE TÉRMICO E AVALIAÇÃO DE TAMANHO DE 

GRÃO. 

 

As amostras receberam polimento metalogáfico específico e depois foram 

atacadas termicamente para análise quantitativa do tamanho de grão. A execução do 

polimento é muito importante porque as tensões desenvolvidas durante a usinagem são 

parcialmente ou totalmente removidas da superfície da amostra. Assim, teoricamente, 

após o último polimento a amostra estará livre dessas tensões residuais. Após análise da 

literatura, observou-se que a temperatura para o ataque térmico utilizada para revelação 

de grãos da zircônia estabilizada por ítria sofria variações. Estudos que utilizam o 

mesmo material apresentam temperatura e tempo de ataque completamente diferentes.  

Consequentemente, para avaliar o tamanho de grão dos três grupos de amostras deste 

estudo (comercial, uniaxial e isostático), testes preliminares foram realizados visando a 

obtenção da condição mais adequada para revelar os contornos de grão do material. As 

amostras foram atacadas termicamente durante 10 minutos sob as temperaturas de 50°, 

100°, 150° e 200°C abaixo da temperatura de sinterização, com a remoção das amostras 

e resfriamento ao ar livre. O forno utilizado para o ataque foi o da marca Nabertherm 

modelo HT 04/17 do laboratório LabFimc PPGCEM/UFRN. 

Os valores de tamanho de grão para os três grupos de amostras foram obtidos 

através do método de interseções lineares, segundo a equação 7. Para tanto, foram 

utilizadas imagens de microscopia eletrônica de varredura com mesmo aumento (30.000    

X) para cada amostra preparada e termicamente atacada. A analise foi feita no programa 

NIH ImageJ de processamento de imagem de domínio público e distribuição gratuita. 

As áreas foram selecionadas aleatoriamente, e para contagem dos grãos cada imagem 

recebeu 8 linhas retas de mesmo tamanho, ou seja, cada grupo recebeu 80 desenhos 

lineares.  

 

                                                        TG = Li / i                                                      (7) 

 

Onde: 

TG = tamanho de grão; 

Li = comprimento das linhas usadas pelo método quantitativo; 

i = o número de interceptos ao longo da Li 
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3.5.8 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV).  

 

A Microscopia Eletrônica de Varredura foi utilizada para examinar as 

superfícies de fratura das amostras pré-sinterizadas e sinterizadas de zircônia 

estabilizada por ítria depois de terem sido submetidas aos ensaios de resistência à 

flexão. O tamanho e a forma dos grãos nos blocos sinterizados também foram 

investigados. Foi realizado recobrimento em ouro para prevenir carregamento elétrico 

na superfície durante análise por MEV. O equipamento utilizado foi da marca Phillips, 

modelo XL 30- ESEM do laboratório de ensaios de materiais do CTGAS-RN. 

 

3.5.9 FLUORESCÊNCIA DE RAIOS X (FRX OU XRF). 

 

A análise por fluorescência de raios X é um método quali-quantitativo baseado 

na medida das intensidades (número de raios X detectados por unidade de tempo) dos 

raios X característicos emitidos pelos elementos que constituem a amostra. Os raios X 

emitidos por tubos de raios X, ou raios X ou gama por uma fonte radioativa, excitam os 

elementos que constituem a amostra que, por sua vez, emitem linhas espectrais com 

energias características dos elementos e cujas intensidades estão relacionadas com a 

concentração deles na amostra. A análise foi feita pelo Departamento de Geologia da 

UFRN/CCET - Laboratório de Espectrometria de Fluorescência de Raios X, utilizando 

o aparelho da marca Shimadzu modelo EDX-700.  

 

3.5.10 GRANULOMETRIA. 

  

A análise granulométrica de partículas sólidas compreende a determinação do 

tamanho das mesmas, bem como da freqüência com que ocorrem em uma determinada 

classe ou faixa de tamanho. Através dos resultados obtidos desse ensaio é possível a 

construção da curva de distribuição granulométrica, importante para a classificação dos 

pós como microparticulado ou nanoparticulado. O método utilizado para esta análise foi 

o de espalhamento de luz laser, utilizando o equipamento Cilas 1180 (faixa 0.04 - 2,500 

µm) no laboratório de materiais PPGEQ/UFRN. As medidas foram realizadas em meio 

aquoso com o objetivo avaliar o estado de aglomeração das partículas. 
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3.5.11 DILATOMETRIA. 

 

A dilatometria térmica mede o comprimento de uma amostra enquanto esta é 

aquecida e resfriada utilizando-se um ciclo térmico padrão, quando utiliza-se amostras 

compactadas a partir de pós, a dilatometria mostra o comportamento dos pós 

compactados que irá ocorrer quando os mesmos são submetidos a um tratamento 

térmico durante a produção de peças cerâmicas. O pó compactado foi submetido à uma 

taxa de aquecimento de 10 °C/min até aproximadamente 1550 °C, em atmosfera de 

argônio com fluxo de 2 ml/min. A taxa de resfriamento empregada foi de 10 °C/min. O 

equipamento utilizado foi um dilatômetro da marca Netzsch, modelo DIL 402 PC, 

pertencente ao laboratório de materiais do PPGCEM. 

 

3.5.12 ANÁLISE DE FASES. 

 

 Neste estudo, a quantificação das fases das amostras foi determinada mediante 

refinamento pelo método Rietveld, utilizando o programa computacional MAUD versão 

2.26. No programa Maud, os parâmetros “Sig” e “R-WP” foram usados como referência 

ao grau de ajuste do padrão comparando aos resultados experimentais obtidos da 

difração de raios X das amostras. Pelas especificações do programa, no final do 

processo de refinamento, estes parâmetros devem apresentar os seguintes valores 

característicos para que o processo seja considerado aceito. O “Sig” deve estar entre 1 e 

2 sendo considerado os melhores resultados aqueles mais próximos de 1, e o “R-WP” 

deve assumir valores entre 10 e 20 sendo os melhores resultados aqueles mais próximos 

de 10. As fases cristalinas presentes na amostra foram identificadas usando o banco de 

dados JCPDS (PERES, 2011). 
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4.0 RESULTADOS E DISCUSSÃO. 

 

 Neste capítulo, serão discutidos os resultados obtidos na caracterização do pó 

reciclado (DRX, fluorescência e granulometria) bem como a microestrutura das 

amostras recicladas uniaxialmente e isostáticamente comparando-as ao material 

comercial do sistema Zirkonzahn® (dilatometria, densidade e porosidade, tamanho de 

grão, análise de fases, MEV, DRX, resistência a flexão, tenacidade e microdureza). 

 

4.1 FLUORESCÊNCIA DE RAIOS X (FRX OU XRF). 

 

O resultado da análise por fluorescência de raios X do pó reciclado apresentou a 

composição química demostrada na Tabela 2. O Ti e o Hf são os principais elementos 

de impureza proveniente dos reagentes químicos utilizados no processo de separação do 

óxido de zircônia. Essas são impurezas do minério e são difíceis de serem totalmente 

removidas devido às suas semelhanças atômicas com o elemento Zr. Esse resultado 

comprova a eficácia do processo de descontaminação do material coletado. 

 

Tabela 2. Resultado da fluorescência de raio X do pó de zircônia reciclado. 

 

  Fonte: Própio autor 

 

4.2 GRANULOMETRIA. 

 

A Prensagem é uma operação de conformação baseada na compactação de um 

pó granulado contido no interior de uma matriz rígida ou de um molde flexível através 

da aplicação de pressão, onde o tamanho das particulas do pó exercem grande inflência 

nesse processo. A compactação das partículas deve proporcionar que a peça a verde 

tenha resistência mecânica suficiente para suportar as solicitações inerentes ao processo 

de fabricação. O processo de compactação também é necessário para aproximar o 

quanto possível às partículas do pó. O contato partícula-partícula promove a difusão de 

Amostra Total SiO2 Al2O3 Y2O3 ZrO2 HfO2 TiO2 

Zircônia 100% 0,15% 0,28% 3,30% 95,10% 0,87% 0,3% 
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matéria maximizando a taxa de densificação na etapa de sinterização. Regiões com 

gradientes de densidade na peça a verde sofrerão diferentes retrações na etapa de 

sinterização ocasionando defeitos de forma. A utilização de partículas pequenas (0,1 a 

1,0 μm) é desejável para a sinterização devido à alta área superficial e consequente alta 

reatividade. Entretanto pós com partículas maiores conferem um melhor 

empacotamento devido à fluidez (CAMARGO, 2003). Quanto mais finas as partículas 

do pó, maior será a área superficial por unidade de volume e consequentemente a 

fricção entre elas. O atrito das partículas afeta a capacidade de fluir, prejudicando o 

preenchimento uniforme do molde e gerando gradientes de tensão na peça conformada. 

Portanto, é desejavel a utilização de uma distribuição de partículas bimodal na maioria 

dos materiais cerâmicos para alcançar elevada densidade de compactação, que consiste 

na distribuição de partículas pequenas nos interstícios das partículas maiores no 

compacto (MORAES, 2004). 

Os valores de tamanho médio de particula, para este material, descrito por 

alguns fabricantes como a Mel Chemicals (Inglaterra) e Tosoh Corporation (Japão), são 

respectivamente da ordem de 0,19 e 0,35 µm. Porém, na literatura cientifica ocorrem 

variabilidade nos resultados obtidos, segundo MINEIRO (2007), o pó de zircônia 

comercial utilizado no seu trabalho apresentava valor médio de particula descrito pelo 

fabricante entre 20 e 30 nm. Durante a caracterização do material, o citado autor, obteve 

o valor médio de 2,6 µm. 

Como foi determinado anteriormente que o resíduo do material comercial 

(Zirkonzahn®) utilizado nesta pesquisa sofreu tratamento térmico prévio (próximo aos 

1000 ºC), houve crescimento de grão decorrente deste processo, contribuindo para a 

elevação do diametro médio das particulas neste pó (D50= 3,96 µm). Mesmo 

apresentando uma distribuição granulométrica trimodal que facilitaria o empacotamento 

do pó, a influência negativa do tamanho médio de particula pode ser observado através 

das imagens do MEV nas amostras prensadas uniaxialmente, ver Figuras 49, 50 e 51. 

Elas apresentam algumas falhas de empacotamento (maior porosidade, vazios 

alongados), que neste tipo de conformação são decorrentes da não aproximação das 

várias regiões densas que formam o compacto, ocasionado pelo gradiente de pressão 

inerente a este tipo de prensagem. A microestrutura das amostras prensadas 

isostáticamente não foram afetadas pelo aumento no tamanho de particulas do pó 

reciclado. Provavelmente, o melhor empacotamento (prensagem uniforme) presente 
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neste tipo de compactação, comprovado pelos resultados das análises mecânicas e 

microestruturais, neutralisou essa influência negativa.  

 Devido ao segredo comercial, o tamanho de particula do pó utlizado na 

fabricação dos blocos do sistema Zirkonzahn® também não é informado pelo 

fabricante. 

A curva de distribuição de tamanho de partículas para o resíduo aplicado neste 

estudo foi trimodal e apresentou valores com ordem de diâmetros D10 = 0,21μm, D50 = 

3,96 μm, D90 = 23,18 μm e diâmetro médio DM = 7,85 μm, conforme gráfico 

representado na Figura 31. 

 

Figura 31. Valores dos tamanhos de particulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própio autor 

 

4.3 DILATOMETRIA. 

 

 Os blocos comerciais do sistema Zirkonzahn® são pré-sinterizados de fábrica, o 

que permite que os mesmos sejam usinados com brocas de tungstênio para a obtenção 

da estrutura protética desejada. Durante a etapa de usinagem a estrutura protética é 

hiperdimensionada em 25%, de forma a compensar a contração que a mesma sofrerá 

durante a etapa de sinterização a 1500 °C, obtendo-se assim trabalhos na proporção 

final 01:01. Somente após a sinterização, o material apresentará suas propriedades 
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microestruturais finais como resistência à flexão e dureza, devido à compactação das 

partículas do material. 

De acordo com o resultado da análise, o início da retração e consequentemente 

da densificação, ocorre em temperaturas próximas a 1.100 ºC. Nesta temperatura, os 

mecanismos de sinterização responsáveis pela densificação começam a atuar, reduzindo 

volumetricamente as dimensões do compacto. Resultados similares foram encontrados 

por GRANGER e GUIZARD (2007). A temperatura mínima da sinterização foi 

próximo aos 1500 ºC, justificando a escolha desse patamar de temperatura no processo 

de sinterização pelo fabricante. Temperaturas maiores, não aumentariam a sinterização 

do material, apenas ampliaria os valores de tamanho de grão e consequentemente 

diminuiria algumas propriedades mecânicas do mesmo. Resultado semelhante foi obtido 

por JIANG et al. (2011) em suas pesquisas. Neste estudo, as amostras compactadas 

uniaxialmente e prensadas a 20 e 30 Mpa apresentaram percentual de contração 

próximo a 25%, valor semelhante ao descrito pelo fabricante do sistema Zirkonzahn®, 

ver Figura 32. 

 

Figura 32. Dilatometria, amostra compactada uniaxialmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própio autor 
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4.4 DIFRATOMETRIA DE RAIO X (DRX). 

 

A comparação dos resultados dos ensaios de difração de raios X realizados no pó 

da zircônia reciclada e nas superfícies das amostras sinterizadas mostraram a 

importancia do processo de sinterização na transformação de fases cristalinas. 

Conforme descrito anteriormente, toda a capacidade tenacificadora neste material é 

baseada na presença da fase tetragonal. Sendo assim a fase monoclínica deve ser evitada 

durante a fabricação de cerâmicas de ZrO2, por não possuir capacidade tenacificadora 

(STEVENS, 1981).  

Para SOUZA (2007), as fases cristalinas da zircônia estão relacionadas com a 

sua temperatura de sinterização e quanto maior a quantidade de fase cúbica menor será a 

vida em fadiga da zircônia. CHEVALIER et al. (2004) mostraram que a presença da 

fase cúbica na zircônia promove a degradação da fase tetragonal por diminuir a 

disponibilidade da ítria na microestrutura. A ítria migra para a área de contorno de grão 

da fase cúbica (MATSUI et al., 2003) e com isso a estabilidade da zircônia diminui 

afetando a capacidade de transformação da fase tetragonal para monoclínica (LAZAR, 

2008). Além disso, próteses odontológicas fabricadas com zircônia que apresentam a 

fase cúbica em sua microestrutura, ao entrar em contato com a saliva poderá sofrer uma 

degradação na periferia desta fase, ocasionando o insucesso da reabilitação 

(CHEVALIER et al., 2004 e MATSUI et al., 2003).  

No difratograma apresentados na Figura 33, pode ser observado que no pó de 

zircônia reciclado utilizado neste trabalho, estão presentes as fases zircônia (ZrO2) 

tetragonal, em maior quantidade, monoclínica (badeleita) em menor quantidade e 

ausência da fase cúbica. Alguns fabricantes de pó de zircônia estabilizada com ítria 

afirmam que esta fase monoclínica presente pode ser considerada como proveniente do 

processo de atomização utilizado na síntese do material (TOSOH CORPORATION, 

2013). Nota-se ainda que, dentro do limite de detecção do difratômetro de raios X, cerca 

de 3%, não há contaminação do pó reciclado, por outros materiais cristalinos. 
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Figura 33. Difratograma do pó reciclado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própio autor 

 

De acordo com os difratogramas das amostras uniaxiais e isostáticas, Figuras 34 

e 35 respectivamente, podemos observar a presença das fases da zircônia (ZrO2). A 

tetragonal, majoritária, a monoclínica (badeleita) em menor quantidade e ausência da 

fase cúbica. 

 

Figura 34. Difratograma da amostra uniaxial sinterizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própio autor 
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Figura 35. Difratograma da amostra isostática sinterizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própio autor. 

 

4.5 ANÁLISE DE FASES 

 

  Nesta etapa foram analizados os resultados oriundos da quantificação das fases 

pelo método Rietveld no pó reciclado (resíduo) e nas amostras sinterizadas 

uniaxialmente e isostaticamente. 

 Na Tabela 3, pode-se observar: 

- A predominância da fase tetragonal (83,13%) em relação a fase monoclínica 

(16,87%), confirmando que o dopante ítria conseguiu estabilizar a fase tetragonal 

metaestável no material comercial. Devido a restrições comerciais, alguns parâmetros 

de processamento do material comercial não são informados, tais como tratamentos 

térmicos prévios. Porém, com esse resultado da microestrutura da amostra comercial, 

pode-se afirmar que este material sofreu um tratamento térmico térmico prévio próximo 

dos 1000 ºC (diagrama de fases ítria-zircônia);  

- A presença de cerca de 17% da fase monocínica neste material poderia 

denegrir as propriedades do produto final. Porém, em trabalhos recentes que utilizam 

pós de zircônia com características similares (GRANGER, 2007 e MATSUIA 2010) 

mostram que a fase monoclínica (presente em até 23% em peso) se converte quase que 

integralmente em fase tetragonal após a sinterização entre 1300 e 1500 ºC. 
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- Nos processos de prensagem uniaxial e isostática constataram-se a elevação do 

percentual de estabilização da fase tetragonal metaestável, (97,29%) e (97,7%) 

respectivamente, durante a sinterização. Esse aumento confirma a transformação parcial 

da fase monoclínca em tetragonal. 

 

Tabela 3. Resultados da quantificação de fases. 

 

 

Fonte: Própio autor 

 

4.6 DENSIDADE E POROSIDADE APARENTE. 

 

As propriedades de dureza, resistência à flexão, tenacidade à fratura e resistência 

à degradação são fortemente influenciadas pela densidade, pois os poros internos 

reduzem a seção reta através da qual uma carga é aplicada e atuam como concentradores 

de tensão, além de permitir o acesso das moléculas de água às camadas mais profundas 

do material (MORAES, 2004; CHEVALIER, GREMILLARD et al., 2007). 

 Os valores de densidade de Arquimedes e porosidade aparente das amostras 

uniaxias foram medidas nas etapas de pré-sinterização e sinterização comparando-as 

com os valores obtidos das amostras comerciais de zirkonzahn® nestas mesmas etapas. 

 

4.6.1 AMOSTRAS UNIAXIAS PRÉ-SINTERIZADAS. 

 

Os blocos de Zirkonzahn® são pré-sinterizados de fabrica. Na primeira etapa 

deste trabalho, as amostras foram compactadas e pré-sinterizadas em várias 

combinações de pressão de compactação e temperatura com o objetivo de selecionar o 

grupo que obteve os valores mais próximos ao das amostras comerciais para serem 

posteriormente sinterizados. Neste estágio, os resultados obtidos das amostras do 

material comercial mostraram que, o material precisa ter baixa resistência ao corte e 

baixa densidade microestrutural para proporcionar facilidade e precisão na etapa de 

 Monoclínica Tetragonal Cúbica Sig R-WP 

Pó Comercial 16,87% 83,13% 0% 1,26 12,26 

Sinterização Uniaxial 2,71% 97,29% 0% 8,66 11,90 

Sinterização Isostática 2,3% 97,7% 0% 11,1 15,27 
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usinagem das peças. Os parametros finais de resistência e microestrutura só irão ser 

obtidos após a etapa de sinterização. 

De acordo com a Figura 36, as amostras comerciais obtiveram um valor médio 

de porosidade de aproximadante 46,3% e as amostras compactadas uniaxialmente com 

30 Mpa e pré-sinterizadas a 1200 ºC de 42,66%. 

 

Figura 36. Valores de porosidade aparente das amostras e do material comercial 

(padrão). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própio autor 

 

O valor médio obtido de densidade aparente das amostras comerciais foi de 3,12 

g/cm
3
 e o das amostras compactadas uniaxialmente com 30 Mpa e pré-sinterizadas a 

1200 ºC foi de 3,4 g/cm
3
, ver Figura 37. 
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Figura 37. Valores de densidade aparente das amostras e do material comercial (padrão) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própio autor 

 

O grupo das amostras compactadas uniaxialmente com 30 Mpa e pré-

sinterizadas a 1200 ºC apresentaram os resultados de densidade e porosidade aparente, 

junto com os de resistencia a flexão em três pontos, mais aproximados ao do material 

comercial. Portanto, foram selecionados para caracterização na etapa de sinterização. 

 

4.6.2 AMOSTRAS SINTERIZADAS UNIAXIAS E ISOSTÁTICAS. 

 

As amostras comerciais obtiveram um valor médio de porosidade aparente de 

0,1%, as amostras compactadas uniaxialmente com 30 Mpa e sinterizadas a 1500 ºC de 

1,41% e as amostras compactadas isostaticamente e sinterizadas a 1500 ºC de 0,45%, 

(Figura 38). Esses resultados demostram a maior efetividade da compactação através da 

prensagem isostática comparada a uniaxial. A amostra isostática apresentou resultado 

próximo a amostra do material comercial (prensada isostáticamente). 
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Figura 38. Valores de porosidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própio autor 

 

Segundo a Figura 39, as amostras comerciais apresentaram um valor médio de 

densidade aparente de 5,8 g/cm
3
 , as amostras compactadas uniaxialmente com 30 Mpa 

e sinterizadas a 1500 ºC de 5,82 g/cm
3 e as amostras compactadas isostaticamente e 

sinterizadas a 1500 ºC de 5,99 g/cm
3
. O valor informado da densidade aparente do 

sistema Zirkonzahn® pela empresa foi de 6,05 g/cm
3
. Os resultados obtidos comprovam 

a completa sinterização do material a 1500  ºC independentemente do processo de 

compactação utilizado. 

 

Figura 39. Valores de densidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própio autor 
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Ao analisar os resultados obtidos nestas etapas de preparação das amostras (pré-

sinterizadas, sinterizadas uniaxiais e sinterizadas isostáticas) observamos que, com o 

aumento da temperatura, as amostras apresentaram diminuição de sua porosidade e 

aumento da densidade de acordo com o mecanismo de transporte de massa do 

crescimento de grão e da eliminação dos poros. Para a zircônia, esse padrão foi 

observado por diversos autores até a temperatura de sinterização de 1500 ºC, onde suas 

amostras apresentaram valores de porosidade próximos a 1%. Como poderemos 

observar a seguir, os valores encontrados neste estudo estão de acordo com os valores 

descritos na literatura para o mesmo material. 

LIU e CHEN (2004) encontraram valores de densidade que variavam entre 5,58 

e 5,68 g/cm
3
 quando as amostras foram sinterizadas à 1500°C. 

YOSHIMURA et al. (2007) encontraram valores que variavam entre 5,3 e 5,8 

g/cm
3
 sob sinterização em diferentes temperaturas (1500°, 1600° e 1700°C). Em seu 

estudo, com o aumento da temperatura de sinterização (acima de 1500°C), as amostras 

apresentavam uma diminuição da densidade e aumento da porosidade aparente, 

principalmente nas amostras sinterizadas à 1700°C. Os mesmos autores relataram que 

os altos valores de porosidade aparente parecem estar relacionados com microtrincas 

superficiais, uma vez que não foram observadas quantidades significativa de poros 

abertos nas amostras.  

Alguns estudos mostram que a zircônia estabilizada com 3% de ítria, quando 

sinterizada sob elevada temperatura, tem sua densidade diminuída (TRUNEC e 

CHLUP, 2009). Esse fenômeno reportado é creditado ao aumento de volume devido à 

oxidação do carbono residual na cerâmica (EICHLER et al., 2007 e TRUNEC, 2008). 

 

4.7 TESTE DE RESISTÊNCIA À FRATURA (TRF). 

 

 Neste trabalho foram realizados ensaios de resistência a flexão de três pontos em 

quatro tipos de amostras: compactadas uniaxialmente pré-sinterizadas (UP), 

compactadas uniaxialmente pré-sinterizadas e sobredimensionadas (UPS), compactadas 

uniaxialmente sinterizadas (US) e compactadas isostáticamente e sinterizadas (IS). 

 Na confecção das amostras da etapa de pré-sinterização, o objetivo foi de igualar 

a resistência do material reciclado com a das amostras do material comercial. Neste 

estágio, o material precisa ter baixa resistência ao corte com microestrutura pouco 

densa, proporcionando facilidade e precisão na etapa de usinagem das peças protéticas 
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que só irão obter seus parametros finais de resistencia e microestrutura após a etapa de 

sinterização. Portanto, as amostras compactadas e pré-sinterizadas precisam manter 

essas mesmas caracteristicas. 

 

4.7.1 AMOSTRAS COMPACTADAS UNIAXIALMENTE PRÉ-SINTERIZADAS 

(UP). 

 

Segundo os dados obtidos, ver Figura 40 e 41, observamos que as variaveis 

pressão de prensagem e temperatura exercem influência na resistencia a fratura das 

amostras, a medida que aumentamos esses parametros a resistencia média e a densidade 

das amostras aumentaram, diminuindo assim a sua porosidade (COBLE e KINGERY, 

1956). Destaca-se o aumento de densificação que todas as amostras sofreram quando 

pré-sinterizadas acima 1250 °C, fato esse explicado pela maior temperatura e 

consequentemente maior densificação com menor porosidade na microestrutura do 

material. Como necessitamos de um material que tenha apenas resistência suficiente 

para sua usinagem, as amostras com 30 Mpa de pressão de prensagem e temperatura de 

pré-sinterização de 1200 °C foram selecionadas. 

 

Figura 40. Resultados de resistência a flexão versus densidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própio autor 
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Figura 41. Resultados de resistência a flexão versus porosidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própio autor 

 

4.7.2 AMOSTRAS COMPACTADAS UNIAXIALMENTE, PRÉ-SINTERIZADAS 

E SOBREDIMENSIONADAS (UPS). 

 

Para efeito comparativo, foram confeccionadas amostras nomeadas de 

sobredimensionadas (UPS) com as mesmas dimensões de uma das apresentações de 

blocos comerciais presentes no sistema zirkonzahn®, utilizando os mesmos parametros 

de pressão de prensagem e temperatura de pré-sinterização selecionados anteriormente 

para as amostras (UP). Os resultados de resistência à flexão obtidos com as amostras 

sobredimensionadas compactadas e pré-sinterizadas a 30 MPa e 1200 °C foram 

elevados (± 27 MPa) quando comparadas com amostras de tamanho idêntico cortadas 

dos blocos comerciais de Zirkonzahn® (± 22 MPa), ver Figura 42.  

 

 

 



85 
 

 

Figura 42. Teste de resistência à flexão, amostras sobredimensionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própio autor 

 

A pressão foi então reduzida a 20 MPa e duas temperaturas diferentes foram 

testadas (1200 e 1250°C). As amostras compactadas com 20 MPa e 1200 ° C 

apresentaram resultados semelhantes ao do material comercial nesta etapa de 

sobredimensionamento, ver Figuras 43 e 44. 

 

Figura 43. Resultados de resistência a flexão versus densidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própio autor 
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Figura 44. Resultados de resistência a flexão versus porosidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própio autor. 

 

4.7.3 AMOSTRAS COMPACTADAS UNIAXIALMENTE SINTERIZADAS (US) 

E COMPACTADAS ISOSTATICAMENTE SINTERIZADAS (IS). 

 

Na confecção das amostras da etapa de sinterização, os resultados encontrados 

na literatura para testes de resistência à flexão variam muito de acordo com o tipo de 

ensaio realizado, tempo e temperatura de sinterização (YILMAZ et al., 2007, CHEN et 

al., 2008, HJERPPE et al., 2009). Para o ensaio de flexão biaxial foram encontrados 

valores que variaram de 910,5 ± 95 MPa à 1140,89 ± 121,33 MPa quando sinterizados 

de 1350 °C à 1500 °C (YILMAZ et al., 2007, CHEN et al., 2008, ROSA et al., 2009). 

Trabalhos que avaliaram a resistência à flexão através de flexão em quatro pontos 

encontraram valores mais baixos devido a uma maior área do material ser exposta as 

tensões neste tipo de ensaio. SILVA et al. (2008) encontraram valores de 492,27 ± 

66,34 MPa quando as amostras foram sinterizadas a 1500°C e GOGOTSI (1998) de 425 

Mpa. 

No trabalho de MINEIRO (2007), o valor máximo de 404 MPa foi atingido pela 

composição 80%ZYNC (mistura de 80% de pó nanoparticulado com 20% 

microparticulado). Este resultado é superior ao valor médio das cerâmicas produzidas 

com o pó nanoparticulado ZYNC (100% nanoparticulado), que ficou em torno de 345 
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MPa, e mostra que o arranjo das distribuições de partículas/aglomerados dos pós micro 

e nanoparticulado resulta em uma cerâmica com o maior valor de tensão de ruptura do 

que os pós precursores utilizados. 

O valor de resistência à flexão informado pela empresa Zirkonzahn® para a 

cerâmica Ice zirconia Prettau (zircônia estabilizada por 3% de ítria) é de 

aproximadamente 1200 MPa.  

O desempenho clínico da zircônia estabilizada por ítria na cavidade bucal, está 

diretamente relacionado com a intensidade da força mastigatória que varia de 11 à 50 N, 

com picos de 200 N na região anterior, 350 N na região posterior (mastigação efetiva) e 

1000 N em indivíduos com hábitos parafuncionais. Restaurações dentárias estão 

diariamente submetidas a forças acima de 200 N e em pacientes com hábitos 

parafuncionais como o apertamento e bruxismo este valor pode chegar a 1221 N 

(YILMAZ et al., 2007). Considerando a área de atuação dessas forças como mm
2
, em 

condições normais, a resistência da zircônia deverá ser superior ao pico encontrado na 

região posterior que é de 350 MPa. Os sistemas cerâmicos devem ter resistência às 

forças mastigatórias acima dos valores de pico para que seja classificado como seguro e 

previsível a longo prazo. 

 Os valores encontrados neste estudo para as amostras compactadas 

uniaxialmente e isostáticamente foram inferiores aos valores publicados em alguns 

trabalhos e ao informado pelo fabricante do Zirkonzahn®. Estes valores mais baixos 

podem ter ocorrido devido a alguns fatores entre eles:  

- A sinterização no forno utilizado neste estudo não apresenta as mesmas 

condições do forno utilizado para sinterização dos sistemas MAD/MAM disponíveis no 

mercado, onde a amostra fica suspensa em uma plataforma e o calor se espalha sobre 

toda peça de forma uniforme. Neste estudo, os corpos de prova foram sinterizados 

apoiados na base do forno e elevados sobre cadinhos para amenizar o efeito de 

distribuição não uniforme de calor sobre as amostras. 

- O tamanho dos corpos de prova que normalmente as empresas realizam ensaios 

mecânicos de flexão são inferiores ao utilizado neste trabalho. O volume do material 

submetido a esforços mecânicos de tração terá influência nestes resultados (quanto 

maior for as dimensões do material, maior será a probabilidade dele apresentar um 

defeito crítico que leve à fratura) (DAVIDGE. 1978, WACHTMAN et al., 2009). 

- O tamanho de partícula do pó de zircônia é um parâmetro importante que 

influencia significativamente a sinterização (BRITO et al., 2007), este parâmetro 
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geralmente não é conhecido e nem descrito pelas empresas. Elas também não informam 

se houve algum tratamento térmico posterior a sinterização alterando significativamente 

o desempenho mecânico do material. 

Os resultados de resistência a flexão obtidos neste estudo estão representados na 

Figura 45. As amostras comerciais obteveram valor médio de 417 MPa, 356 MPa para 

as amostras isostáticas sinterizadas e 152 MPa para as amostras uniaxiais sinterizadas. 

De acordo com o desvio padrão, a resistência das amostras isostáticas foram similares as 

comerciais e superiores a região de pico encontrado na cavidade bucal em condições de 

normalidade (350 MPa), classificando assim este material como seguro e previsível a 

longo prazo. 

 

Figura 45. Comparativo dos valores de resistência à flexão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própio autor 

 

4.8 MICRODUREZA. 

 

Outro importante parâmetro utilizado para definir as propriedades de um 

material é a dureza. Entretanto, nos ensaios do tipo é comumente observado uma 

variação do valor de dureza, que tende a aumentar com a diminuição da carga, 

dependente da carga de teste aplicada (LIN e DUH, 2002 e GONG e GUAN, 1998). 

Essa dependência pode ser baseada em vários fenômenos, incluindo a carga necessária 
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para iniciar a deformação plástica, defeitos de superfície e recuperação elástica do 

material na identação, microtrincamento causado pela identação, fator operador do 

ensaio entre outros (GONG e GUAN, 1998 e ROCHA, 2004). 

 Já os fatores inerentes ao material como tamanho de grão, densidade e 

porosidade afetam diretamente os valores de dureza do mesmo. Esses fatores estão 

relacionados ao tratamento térmico utilizado (temperatura e tempo de sinterização), 

normalmente, quanto maior for a temperatura de sinterização, menor será porosidade 

aparente, maior será a densidade e tamanho de grão. Portanto, maiores valores de dureza 

são esperados (BURGER et al., 1997, PIWOWARCZYK et al., 2005 e DAGUANO et 

al., 2006 e 2007). A porosidade produz efeitos adversos nas propriedades mecânicas, 

pois a existência de poros pode resultar no decréscimo da dureza (YANG e WEI, 2000). 

Neste trabalho, os resultados obtidos para as amostras sinterizadas e prensadas 

(uniaxial e isostática) estão um pouco acima dos valores encontrados na literatura para o 

mesmo material, entretanto similar em magnitude comparado ao material comercial 

deste estudo, ver Tabela 4. Em alguns trabalhos publicados, estes valores variaram de 

8,5 à 13,05 GPa (LIU e CHEN, 2004, YOSHIMURA et al., 2007, SILVA et al., 2008, e 

LAZAR et al., 2008 e TRUNEC e CHLUP, 2009). O valor informado pelo fabricante 

do sistema Zirkonzahn® para a cerâmica Ice zirconia Prettau é de 1200 HV(10) ou 11,7 

Gpa. 

 

Tabela 4. Resultados de microdureza 

 

Amostras Dureza (HV10) Dureza (Gpa) 

Comercial 1485,8 14,55 

Prensada - Uniaxial 1354,2 13,28 

Prensada - Isostática 1492,2 14,63 

 

Fonte: Própio autor 

 

4.9 TENACIDADE A FRATURA 

 

 A análise da tenacidade a fratura é de suma importancia para avaliar 

mecanicamente o material, pois a partir deste parametro é possível calcular a tensão 

crítica de fratura e tamanho crítico de defeitos produzidos em sua microestrutura. O 
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método mais utilizado pelos pesquisadores e consequentemente o mais utilizado na 

literatura para a medição de tenacidade à fratura, apesar de todas as restrições e 

questionamentos quanto a fidelidade dos resultados, é o da identação (GOGOTSI, 1997, 

PAGANI et al., 2004, YILMAZ et al., 2007, LAZAR et al., 2008, YOSHIMURA et al., 

2007, SILVA et al., 2008, TRUNEC e CHLUP, 2009). Em materiais cerâmicos, grandes 

variações de resultados são encontrados neste tipo de análise, testes experimentais de 

tenacidade à fratura da alumina variaram da ordem de até 300% (ACCHAR et al. 2010) 

evidenciando a dificuldade em comparar os valores de tenacidade realizados com 

diferentes metodologias.  

Quatro métodos para análise de tenacidade à fratura foi comparado por 

GOGOTSI (1997) em seu estudo demostrando as vantagens e desvantagens para cada 

um deles, onde o método da identação foi classificado como o método que requer a 

menor quantidade de corpos de prova para análise e proporciona a possibilidade de 

análise em MEV do tipo de propagação da trinca (intergranular ou transgranular). 

Duas equações são bastante utilizadas para medir a tenacidade a fratura dos 

materias ceramicos, a de ANSTIS et al. (1981) e CASSELAS et al. (1997). Para 

trabalhos utilizando cerâmicas, a equação de ANSTIS et al. (1981) pode ser utilizada e 

apresenta bons resultados.  

Conforme preconizado pelo estudo de NIIHARA et al. (1982), a razão c/a foi 

avaliada neste trabalho para determinar o tipo de trinca presente no material estudado. A 

trinca Palmqvist pode ser observada quando a razão c/a for menor que 2,5 e a trinca 

“half-penny” quando esta for maior que 2,5. Nas amostras, o valor de a (semi-diagonal 

da indentação) é aproximadamente constante, desta forma, a razão c/a aumenta com o 

aumento do comprimento da trinca (WANG et al., 2002).  

Neste estudo a razão c/a foi inferior a 2,5 (0,7 para amostra comercial, 1,2 para 

amostra isostática e 0,83 para a amostra uniaxial), caracterizando a trinca do tipo 

Palmqvist em todas as amostras. Também foi constatado que, quanto maior a razão c/a, 

maior é o comprimento da trinca e menor é a tenacidade à fratura da amostra analisada. 

Mesmo com a grande variação de resultados publicados, os valores de tenacidade à 

fratura encontrados neste estudo foram maiores do que os valores reportados na 

literatura, porém similares entre eles, ver Tabela 5. 
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Tabela 5. Valores de tenacidade e razão c/a das amostras 

  

Amostras Tenacidade (MPa√m) Razão c/a 

Comercial 12,04 0,7 

Prensada - Uniaxial 9,72 0,83 

Prensada - Isostática 12,80 1,2 

 

Fonte: Própio autor. 

 

YOSHIMURA et al. (2007) analisaram as propriedades mecânicas da Zircônia 

estabilizada por ítria com percentual de aditivo de 6,4% e o valor obtido de tenacidade à 

fratura utilizando o método da identação Vickers foi de aproximadamente 6 MPa√m 

quando as amostras foram sinterizadas sob temperatura de 1500°C durante cinco horas. 

Houve uma queda no valor de tenacidade à fratura (~ 4 MPa√m) quando as amostras 

foram sinterizadas a 1700°C durante o mesmo tempo. Essa diminuição da tenacidade à 

fratura com o aumento da temperatura de sinterização parece estar relacionada à fração 

de fase tetragonal presente na amostra. No estudo de MORAES (2004), que analisou as 

propriedades mecânicas de implantes cerâmicos à base de zircônia estabilizada com 3% 

de ítria, os resultados obtidos variaram de 4 à 5,08 MPa√m utilizando a equação de 

ANSTIS e de 6,10 à 7,8 MPa√m utilizando a equação de CASSELAS. YILMAZ et al. 

(2007) comparou o valor de tenacidade à fratura de diversas cerâmicas odontológicas, a 

base de leucita, alumina, zircônia infiltrada por vidro e zircônia parcialmente 

estabilizada por ítria (Cercon) e o maior valor de tenacidade à fratura, utilizando a 

equação de ANSTIS, foi observado no grupo CZ (Zircônia parcialmente estabilizada 

por ítria) de 6,27 MPa√m. Os corpos de prova foram sinterizados sob a temperatura 

preconizada pelo fabricante (Dentsply Degudent). 

Os altos valores de tenacidade das amostras neste estudo, provavelmente estão 

relacionados ao tamanho de grão das mesmas, ver Tabela 6. Segundo WACHTMAN et 

al. (2009) o valor de KIC depende diretamente do tamanho do grão. Quanto maior ele 

for, maior é a capacidade de transformação de fase tetragonal para monoclínica e, 

portanto, o valor de tenacidade à fratura do material é aumentado.  
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Neste estudo, todas as amostras apresentaram tamanho de grão acima 0,2 μm 

favorecendo a retenção da fase tetragonal metaestavel consequentemente aumentando a 

tenacidade a fratura do material. 

 

4.10 ATAQUE TÉRMICO  

 

A literatura mostra uma grande variedade de temperaturas de ataque térmico 

utilizada nos trabalhos com zircônia não existindo, assim, uma padronização para este 

procedimento. Seguem alguns destes estudos: YOSHIMURA et al. (2007) sinterizaram 

os corpos de prova sob três temperaturas diferentes (1500°, 1600° e 1700 °C). Porém, a 

temperatura de ataque para revelação dos grãos foi a mesma em ambos os grupos (1420 

°C) por 10 minutos. LAZAR et al. (2008) sinterizou suas amostras à 1500 °C durante 1 

hora e o ataque térmico para revelação do grão foi realizado durante 30 minutos sob 

1450 °C. HJERPPE et al. (2009) dividiu os corpos de prova de seu estudo em dois 

grupos. No primeiro sinterizou as amostras sob 1500 °C durante 2 horas e o segundo 

utilizou a mesma temperatura, porém durante 3 horas. O ataque para revelação dos 

grãos foi realizado sob a mesma temperatura (1450 °C) de sinterização durante 30 

minutos. MAZAHERI et al. (2008 a e b) estudou a densificação e crescimento de grão 

de zircônia nanocristalina parcialmente estabilizada por ítria durante 2 passos na etapa 

de sinterização. Nestes dois passos a temperatura variou entre 1100 – 1500 °C e a 

temperatura de ataque foi 50 °C abaixo da temperatura de sinterização. MATSUI et al. 

(2003) também atacou suas amostras sob 50 °C abaixo da temperatura de sinterização. 

Alguns autores informaram em sua metodologia de trabalho que foi realizado ataque 

térmico para revelação de grão, mas não informaram a temperatura utilizada e nem o 

tempo (TSALOUCHOU et al., 2008, MAZAHERI et al., 2009). A maioria dos autores 

utilizaram, em seus estudos, temperatura de ataque térmico 50 °C abaixo da temperatura 

de sinterização (MATSUI et al., 2003, MORAES, 2004, YOSHIMURA et al., 2007, 

LAZAR et al., 2008, TSALOUCHOU et al., 2008, HJERPPE et al., 2009, MAZAHERI 

et al., 2008, 2009). 

Neste estudo foi observado que a melhor condição para a revelação de contorno 

de grão foi obtida quando o ataque foi feito entre 50 e 100 °C abaixo da temperatura de 

sinterização durante 10 minutos. 
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4.11 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV). 

 

4.11.1 MEV DAS SUPERFÍCIES DE FRATURA. 

 

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 e regular, 

com um bom empacotamento das partículas, estando de acordo com os resultados 

obtidos de densidade e porosidade. 

As Figuras 46, 47 e 48 mostram a superfície de fratura das amostras comerciais 

com ampliação de 350x, 1000x e 5000x respectivamente.  

 

Figura 46. MEV da superfície de fratura, amostra comercial, ampliação 350x. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própio autor 

 

Essas amostras apresentaram uma superfície de fratura predominantemente 

plana, ver Figura 46 e um modo de fratura intragranular facilmente detectado pelo 

aspecto facetado dos grãos, ver Figuras 47 e 48. 
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Figura 47. MEV da superfície de fratura, amostra comercial, ampliação 1000x. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própio autor 

 

Figura 48. MEV da superfície de fratura, amostra comercial, ampliação 5000x. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própio autor 

 

As Figuras 49, 50 e 51 mostram a superfície de fratura das amostras uniaxias 

sinterizadas com ampliação de 350x, 1000x e 5000x respectivamente. 
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Figura 49. MEV da superfície de fratura, amostra uniaxial sinterisada, ampliação 350x. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própio autor. 

 

Essas amostras apresentaram uma superfície de fratura um pouco mais rugosa e 

com maior porosidade, ver Figura 49. Essa rugosidade, pode ser atribuída as trincas 

caminhando em diferentes planos, com predominancia da forma intergranular, ver 

Figuras 50 e 51. 

 

Figura 50. MEV da superfície de fratura, amostra uniaxial sinterisada, ampliação 1000x. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própio autor 
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Figura 51. MEV da superfície de fratura, amostra uniaxial sinterisada, ampliação 5000x. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própio autor 

 

As Figuras 52, 53 e 54 mostram a superfície de fratura das amostras isostáticas 

sinterizadas com ampliação de 350x, 1000x e 5000x respectivamente. 

 

Figura 52. MEV da superfície de fratura, amostra isostática sinterisada, ampliação 350x. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própio autor 
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Essas amostras apresentaram uma superfície de fratura um pouco mais rugosa 

(intergranular) do que a do material comercial, porém com a presença do aspecto 

facetado nos grão (intragranular), ver Figura 51. Elas apresentaram baixa porosidade de 

forma similar ao material comercial, ver Figuras 53 e 54. 

 

Figura 53. MEV da superfície de fratura, amostra isostática sinterisada, ampliação 

1000x. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própio autor 

 

Figura 54. MEV da superfície de fratura, amostra isostática sinterisada, ampliação 

5000x. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própio autor. 
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4.11.2 MODO DE FRATURA.  

 

Segundo GUAZZATO et al. (2004) quando a cerâmica é mais densa, com poros 

de diâmetro pequeno, geralmente de forma esférica e localizados na região de contorno 

de grão, o padrão de fratura é intergranular e intragranular. Cerâmicas que apresentam 

uma maior quantidade de poros e de forma alongada o padrão de fratura é quase 

exclusivamente intergranular com trincas ocasionalmente se propagando através de 

partículas menores. Essa tendencia descrita por GUAZZATO et al. (2004) foi 

evidenciada nas amostras desse trabalho, onde as amostras de zircônia sinterizadas e 

compactadas uniaxialmente mostraram uma superfície de fratura rugosa com 

predominancia do modo intergranular, e as amostras comerciais e isostáticas 

apresentaram predominantemente o modo de fratura intragranular, ver Figuras 55, 56 e 

57. 

 

Figura 55. Modo de fratura intragranular, amostra comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própio autor 
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Figura 56. Modo de fratura intragranular, amostra isostática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própio autor 

 

Figura 57. Modo de fratura intragranular, amostra uniaxial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própio autor 
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Aparentemente neste estudo, a predominancia do modo de fratura intragranular 

presente nas amostras comerciais e isostáticas, se mostraram mais efetivo na deflexão 

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

observada na Figura 45. 

 

4.11.3 MEV DAS SUPERFÍCIES POLIDAS E TAMANHO DE GRÃO. 

 

Na zircônia, existe uma importante relação entre o tamanho de grão, suas 

propriedades mecânicas e seu comportamento frente aos fenômenos de degradação. A 

presença da fase tetragonal metaestavel é função do equilíbrio entre a concentração do 

agente dopante e o tamanho crítico de grão. Com a diminuição da concentração do 

agente dopante ou com o aumento do tamanho médio de grão para valores acima de 1 

μm, ocorre a transformação espontânea da fase tetragonal para monoclínica. Da mesma 

forma, quando se aumenta o teor de dopante ou se reduz o tamanho médio de grão para 

valores abaixo de 0,2 μm, ocorrerá a inibição dessa transformação, porém os valores de 

tenacidade à fratura do material serão afetados negativamente (DENRY e KELLY, 

2007; PINHEIRO, 2008; ANDREIUOLO, GONÇALVES et al., 2011). Grãos grandes 

representam uma das maiores anomalias para a microestrutura dos materiais cerâmicos, 

quanto maior for o tamanho do grão menor será a tensão de fratura (TG↑ = σf↓) 

(ACCHAR, 2000). O principal parametro para o controle do tamanho de grão é a 

temperatura de sinterização, sendo esperado um aumento no seu tamanho quando se 

utiliza temperaturas mais elevadas (DENRY e KELLY, 2007; PALMEIRA, 2012).  

Muitos autores (CHEVALIER et al., 2000, AZA et al., 2002, ROEBBEN et al., 

2003, MORAES et al., 2004, YOSHIMURA et al., 2007, TSALOUCHOU et al., 2008, 

MAZAHERI et al., 2008, LAZAR et al., 2008, TRUNEC e CHLUP, 2009, 

MAZAHERI et al., 2009, HJERPPE et al., 2008) obtiveram resultados diferentes 

daqueles reportados na literatura para o valor médio de tamanho de grão da zircônia 

estabilizada por ítria (0,2 µm), em condições de sinterização semelhantes utilizadas 

neste trabalho. Isto pode ser explicado pela variação dos parametros relacionados ao 

processo de sinterização, tamanho de partícula inicial e tempo de sinterização, utilizados 

em cada estudo. Porém, comparando os valores, ver Tabela 6, e as imagens da 

microestrutura das amostras deste estudo, Figuras 58, 59 e 60, observamos resultados 

semelhantes entre si. As imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura, com 
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mesmo aumento (30.000X), mostram uma microestrutura refinada com grãos uniformes 

e sem ocorrência de crescimento anormal. 

 

Tabela 6. Tamanho médio de grãos 

 

Amostras Tamanho de grão (µm) 

Literatura 0,20 

Comercial 0,46 

Prensagem - Uniaxial 0,51 

Prensagem - Isostática 0,52 

 

Fonte: Própio autor. 

 

Figura 58. MEV superfície atacada e polida, amostra comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própio autor. 
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Figura 59. MEV superfície atacada e polida, amostra isostática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própio autor 

 

Figura 60. MEV superfície atacada e polida, amostra uniaxial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própio autor 
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CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSÕES 
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5.0 CONCLUSÕES. 

 

- Os resultados obtidos no ensaio de dilatometria confirmou que o material 

reciclado manteve as mesmas propriedades de contração (25%) do material comercial 

durante o processo de sinterização. 

- As amostras prensadas uniaxialmente apresentaram valores de densidade 

próximo ao material comercial, porém sua porosidade foi maior. Já as amostras 

isostáticas, os valores de densidade e porosidade foram similares ao material comercial.  

- Os materiais reciclados e prensados, tanto uniaxialmente como isostaticamente, 

manteveram um alto percentual da fase tetragonal metaestavel na etapa de sinterização. 

- Os valores da resistência a fratura das amostras prensadas uniaxialmente e 

sinterizadas foram menores àqueles constatados no material comercial. As amostras 

prensadas isostaticamente e sinterizadas obtiveram valores de resistencia mais próximos 

ao do material comercial. 

- A tenacidade a fratura das amostras foram similares entre si e maiores que as 

reportadas na literatura. 

- A microdureza das amostras sinterizadas foram similares ao da amostra do 

material comercial, e acima dos valores encontrados na literatura para este material. 

- A analise das imagens do MEV da superfície de fratura e superfície polida das 

amostras mostraram similaridade nas compactações uniaxiais e isostáticas, com maior 

porosidade na amostra uniaxial. As amostras comerciais apresentaram modo de fratura 

predominantemente intragranular.  

- Essa pesquisa científica, comprovou a viabilidade do processo de reciclagem do 

material coletado utilizado no sistema Zirkonzahn® durante a confecção de próteses 

dentarias. 
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7.0 ANEXO 

Figura 61. Prensa isostática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própio autor. 

 

 

 

 


