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RESUMO 
 

Neste trabalho foi investigada a estabilização da zircônia com a adição de 

resinas a base de siliconas promovendo a formação do sistema ZrO2/SiO2, utilizando 

o método Pechini. Os pós foram tratados termicamente e caracterizados por TGA, 

DTA, FTIR, DRX e MEV/EDS. Os resultados indicaram a formação da fase zircônia 

tetragonal e cúbica estabilizada a 1000ºC/2h. O aumento da temperatura de 

calcinação provocou a desestabilização. A permanência da sílica no estado amorfo a 

1000ºC pode ter induzido defeitos na estrutura cristalina da zircônia favorecendo a 

formação de fases mais estáveis. A desestabilização em temperaturas superiores 

pode estar relacionada ao crescimento do cristalito além de um valor crítico.  
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1.0 – INTRODUÇÃO  

O dióxido de zircônio é um material que desperta grande interesse científico e 

industrial, devido principalmente as suas excelentes propriedades mecânicas e 

estruturais [1,2]. O ZrO2 possui três polimorfos, monoclínica em temperatura 

ambiente, tetragonal a 1170ºC e fase cúbica a 2370ºC.  

17º CBECIMat - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais, 15 a 19 de Novembro de 2006, Foz do Iguaçu, PR, Brasil.

779



 

 

 

 

Figura 1 – Representação do retículo cristalino das estruturas monoclínica, 

tetragonal e cúbica da zircônia, respectivamente [4]. 

 

O uso da zircônia pura não é viável, uma vez que esta, apresenta uma 

expansão volumétrica em sua cela unitária, quando a sua estrutura retorna da fase 

tetragonal para a fase monoclínica, o que ocasiona trincas no material [3,4].  Na 

expansão térmica da zircônia monoclínica ocorre uma grande mudança nos 

parâmetros de rede, sendo uma transformação do tipo atérmica, ou seja, a 

quantidade de fase envolvida na transformação muda se for variada a temperatura, 

mas não muda se a temperatura permanecer fixa e o tempo for variado. Estudos em 

monocristais de zircônia, utilizando dilatometria, mostraram que a transformação 

monoclínica-tetragonal apresenta uma histerese térmica considerável. O 

comportamento elétrico também depende da simetria da rede cristalina, já tendo 

sido determinado que ctm σσσ << (σ :condutividade elétrica; m: monoclínica; t: 

tetragonal; c: cúbica) [3]. 

A adição de óxidos metálicos, tais como CaO, MgO, Y2O3, CeO2 entre outros, 

além de reduzir a temperatura das transformações das fases, estabiliza a zircônia 

em temperatura ambiente [5]. A estabilização pode ocorrer de maneira parcial ou 

total. A zircônia parcialmente estabilizada (PSZ) consiste normalmente de uma 

mistura das estruturas monoclínica, tetragonal e/ou cúbica, enquanto que a zircônia 

totalmente estabilizada (CSZ), pode possuir as fases tetragonal e cúbica [6]. Neste 

trabalho foi investigada a estabilização da zircônia partindo de resinas a base de 

siliconas [7,8], utilizando o método dos precursores poliméricos, Pechini [9]. Este 

método promove alta homogeneidade, mistura uniforme dos multicomponentes em 

escala molecular, controle preciso e direto da sua estequiometria, além de alta área 

de superfície [10]. Após a síntese os pós foram tratados termicamente a 1000, 1200, 

1300 e 1400ºC por 2 horas. Os produtos de pirólise foram analisados por análises 

térmicas, TGA e DTA, espectroscopia na região do infravermelho, FTIR e difração 

de raios-X, DRX. 
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2.0 – MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O processo de síntese deu-se em duas etapas. A primeira consistiu da 

preparação da resina de zircônio pelo método Pechini. A resina foi preparada 

partindo do butóxido de zircônio IV que quando em solução com o ácido cítrico, 

favorece a reação de complexação do metal com o ácido cítrico, formando citrato 

metálico (quelato), neste ponto foi misturado ao citrato, o etilenoglicol por 

gotejamento, na razão estequiométrica 30/40, ocorrendo assim a reação de 

esterificação, formando um éster e liberando água. A segunda etapa foi realizada 

com a adição da resina de zircônio obtida na primeira etapa de síntese a resinas a 

base de siliconas (D4Vi e PMS). Após a mistura a solução foi homogeneizada por 

duas horas e adicionado um catalizador a base de platina, após 30 minutos de 

agitação a mistura foi degradada a 400ºC/3,5h. As amostras foram tratadas 

termicamente a 400ºC, 1000ºC, 1200ºC, 1300ºC e 1400ºC durante 2, 4 e 6 horas, e 

então caracterizadas por análise termogravimétrica, TGA, análise térmica diferencial, 

DTA, espectroscopia na região do infravermelho por transformada de fourrier, FTIR, 

difração de raios-X, DRX e microscopia eletrônica de varredura, MEV/EDS.  

 

Figura 2 – Diagrama de blocos representando a síntese da resina de zircônio e o 

sistema ZrO2/SiO2. 
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3.0 – RESULTADOS  
 

A análise termogravimétrica, vista na figura 3, mostra uma perda de massa 

entre 30 e 160ºC, referente a perda de água residual. Entre 160 e 400ºC foi 

observada a perda de água estrutural, devido a condensação dos grupos silanois e a 

quebra das cadeias orgânicas. Entre 400 e 800ºC foi verificado a mineralização do 

sistema e a formação dos óxidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Na análise térmica diferencial, DTA, da figura 4, foi evidenciada a saída de 

água adsorvida próximo de 100ºC e saída de água estrutural e voláteis em 

aproximadamente 200ºC. Foi observado a decomposição dos precursores entre 400 

e 900ºC. No entanto, não se observou claramente um pico de cristalinidade referente 

à formação dos óxidos indicando a possibilidade de formação de material com baixo 

grau de cristalinidade ou amorfo. Na amostra de composição C3 foi observada a 

transformação da zircônia da fase monoclínica para a fase tetragonal entre 1200 e 

1270ºC. 

A figura 5 mostra os espectros de infravermelho do sistema ZrO2/SiO2 

calcinados a 400ºC/3,5h e 1400ºC/2h. A 400ºC foi observado uma banda larga em 

3433 cm-1 correspondente a estiramentos de grupos OH de citratos e de moléculas 

de água presentes no sistema. A presença de H2O foi confirmada pela absorção em 

aproximadamente 1646 cm-1, correspondente à deformação H-O-H. A absorção em 

Figura 3 – Curvas TGA e DTG do sistema 

ZrO2/SiO2 calcinadas a 400ºC/3h. 

Figura 4 – Análise térmica diferencial 

do sistema ZrO2/SiO2. 
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aproximadamente 1278 cm-1 corresponde à deformação C-H do grupo Si-CH3 

presente na rede de silicona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Espectro de infravermelho do sistema ZrO2/SiO2, calcinado a 400ºC/3,5h 

e 1400ºC/2h. 

 

Entre 1200 e 900 cm-1 observa-se a sobreposição de bandas largas e 

intensas de absorção associadas aos estiramentos assimétricos Si-O-Si, de rede de 

silicona, e de Zr-O. Outra banda de intensidade média foi observada em 

aproximadamente 800 cm-1 e está associada ao estiramento Si-C e ao estiramento 

simétrico Si-O-Si. 

Embora a 1400ºC/2h ter sido visualizados indícios de tendência ao afinamento de 

bandas, indicando aumento da organização do sistema com a temperatura de 

calcinação, foi observado muitos picos referentes a matéria orgânica que ainda 

ficaram ocluídos no sistema, o que demonstra que o material é de difícil 

decomposição, principalmente as resinas a base de silicona. Nesta temperatura foi 

observado um pico em aproximadamente 622 cm-1 referente a sílica cristobalita. 

O difratograma de raios-X da Figura 6 mostra que a 1000ºC ocorre a 

estabilização parcial da zircônia na estrutura tetragonal e cúbica. O aumento da 

temperatura de calcinação para 1200ºC desestabilizou o sistema, crescendo a 

concentração da fase monoclínica. A 1400ºC foi confirmada a nucleação da fase 

cristobalita da sílica, observado por FTIR.  

Detalhando a amostra calcinada a 1000ºC/2h, Figura 7, pode-se observar que 

a presença da fase cúbica é confirmada em detalhe em 2θ = 70º - 80º. No entanto 
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este pico tem intensidade menor que 5% do pico principal indicando que coexistem 

no sistema fases cúbica e tetragonal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 8 mostra a desestabilização da zircônoa com o aumento do tempo 

de calcinação, passando de 80,16% de fase estabilizada a 1000ºC por 2h para 

75,41% a 1000ºC por 4h e para 67,50% a 1000ºC por 6 horas. A estabilização com o 

aumento do tempo de calcinação está relacionada com o efeito de difusão das 

partículas que é mais eficiente com mais tempo de calcinação, crescendo as 

partículas e causando a desestabilização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – DRX do sistema ZrO2/SiO2 calcinado a 1000ºC por 2, 4 e 6 h. 

 

Figura 6 – Difratograma de raios-X do 

sistema ZrO2/SiO2 calcinado a 1000º, 

1200º, 1300º e 1400ºC/2h.  

Figura 7 – Difração de raios-X do 

sistema ZrO2/SiO2 calcinado a 

1000ºC/2h. 
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O diagrama de fases proposto por Aguilar e colaboradores [11], Figura 9, 

estudaram o sistema ZrO2-SiO2 obtido por processo sol-gel a partir de 

tetraetoxissilano (TEOS) e propóxido de zircônio. 

O diagrama de fases mostrou a formação de sílica amorfa e zircônia amorfa da 

temperatura ambiente até próximo de 600ºC. Acima desta temperatura ocorreu a 

formação da fase tetragonal da zircônia e sílica amorfa até temperaturas próximas 

de 1250ºC. Em temperaturas superiores a 1250ºC, abaixo de 50% em mol de ZrO2 

foram observadas as fases cristobalita da zircônia e ZrSiO4. Acima desta 

porcentagem até 85% em mol de ZrO2, ocorreu as fases ZrSiO4 e fases tetragonal 

da zircônia. Acima de 85% de ZrO2 na mistura ZrO2-SiO2 foram observadas as fases 

ZrSiO4 e zircônia monoclínica. 

 Os resultados obtidos neste trabalho a 1000ºC mostraram a formação da fase 

de sílica amorfa e zircônia tetragonal, coincidindo assim com o diagrama proposto 

na literatura. Na temperatura de 1200ºC observa-se as fases sílica amorfa e 

principalmente zircônia monoclínica. No entanto, a 1300ºC ocorreram as fases sílica 

cristobalita e zircônia monoclínica. Considerando que neste trabalho tem-se menos 

de 30 mol% de zircônia no sistema ZrO2-SiO2, os resultados são parcialmente iguais 

em 1200ºC e totalmente diferentes em 1400ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Diagrama de fases do sistema ZrO2-SiO2 [Aguilar, 67] 

Z(a) = Zircônia amorfa; Z(t) = Zircônia tetragonal; Z(m) = Zircônia monoclínica; ZS = 

Zircon; C = Cristobalita;  = ZS;  = Cristobalita;  = Z(m);  = Duas fases 

cristalinas.  e ∆: dados de DRX e DTA, respectivamente, para a cristalização do 

Z(t);  dados obtidos de referências. 
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A microscopia eletrônica de varredura, Figura 9, da amostra calcinada a 

1000ºC/2h, mostrou a formação de um pó com alto nível de aglomeração formando 

macropartículas de formato irregular e tamanho polidisperso, com tamanho médio 

entre 10-50µm. Foi acompanhado o mapeamento dos elementos Zr, Si e O. O 

mapeamento do Zr, Figura 9-b, mostrou regiões (partículas) muito pequenas 

dispersas entre os aglomerados do sólido, mas com alta concentração de íons Zr4+.   

                                   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O zircônio observado apesar de ocorrer em menor quantidade, prevalece em 

pequenas partículas de ZrO2 estabilizada, conforme observado por difração de raios-

X. A microanálise do Si, no pó, conforme Figura 9-c mostrou a presença de grandes 

partículas de ZrO2 estabilizada, conforme observado por difração de raios-X. A 

microanálise do Si, no pó, conforme Figura 9-c mostrou a presença de grandes 

Figura 10 – a) Micrografia eletrônica de varredura do sistema ZrO2/SiO2

calcinado a 1000ºC/2h. b) Mapeamento do zircônio por EDS. C) Mapeamento 

do silício por EDS. d) Mapeamento do oxigênio por EDS. 
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concentrações de íons Si indicando assim a formação de macropartículas de SiO2 

amorfo, de acordo com as análises de difração de raios-X. Esses resultados indicam 

que a fase ZrO2 cristalina se formou dispersa na fase amorfa de SiO2. O 

mapeamento dos microconstituintes mostrou que ocorreu baixa difusão  (migração) 

de íons Zr4+ nas partículas de SiO2, explicando a não ocorrência da fase do tipo 

ZrSiO4 (zircon) que se forma numa reação entre ZrO2 e SiO2 e, também, não 

ocorreu a formação de solução sólida substitucional. O mapeamento de oxigênio, 

Figura 9-d, conforme esperado, confirma a presença deste elemento em todo o 

sólido. 
 
4.0 – CONCLUSÕES 
 

Foi observada que a síntese do sistema ZrO2/SiO2 a 1000ºC, a partir de uma 

mistura de resina de Zr dispersa em uma rede de silicona, permitiu a estabilização 

parcial da zircônia em sua forma tetragonal e cúbica. De acordo com os resultados a 

degradação das resinas poliméricas ocorreram entre 100 e 600ºC, ocorrendo a 

formação da zircônia estabilizada a 1000ºC. Até 1300ºC a sílica permaneceu amorfa 

no sistema. A estabilização da zircônia de acordo com a literatura está relaciona 

com a presença de vacâncias, sendo o silício isovalente com o zircônio não é 

possível a formação de vacâncias por diferenças de cargas. Neste caso a 

estabilização da zircônia pode estar relacionada a presença de uma fase de sílica 

amorfa com alta concentração de defeitos que induz a formação de defeitos na fase 

cristalina da zircônia, causando o efeito estabilizante. 
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EFFECT OF THE ADDITION OF SiO2 IN THE STABILIZATION OF ZIRCONIA 

ABSTRACT 

 

The aims of this work was investigated the zirconia stabilization with a mixture 

of resins based on siliconas promoting the ZrO2/SiO2 formation. The powder was 

heated and characterized by TGA, DTA, FTIR, XRD and SEM/EDS. The results 

indicated the tetragonal and cubic phase formation stabilized at 1000ºC/2h. The 

increase of calcing temperature promoted decrease of stabilization. The amorphous 

silica calcined at 1000ºC induced defects into the zircônia structure and favour the 

formation of more stable phases. The decrease of stabilization at high temperatures 

are related to growth of crystallite above of critical value. 

 

 

Key Words: Zirconia, estabilization, Pechini. 
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