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RESUMO 
 
O trabalho consiste na utilização e na integração da técnica CAD/CAM como 
ferramentas de um processo de projeto e manufatura de uma prototipagem rápida 
de próteses dentárias por meio de usinagem através de uma fresadora CNC. O 
material usinado para obtenção das próteses dentárias foram blocos cilíndricos de 
um compósito de vidro feldspático misturado com mica moscovita em diversas 
porcentagens (15%, 40% e 80%), que foi conformado sob prensagem biaxial e 
sinterizado a vácuo em temperaturas de 800 a 1100ºC. O compósito foi 
caracterizado por difração de raios X e MEV. Os resultados mostram que o aumento 
da cristalização da leucita é conseqüente ao aumento da temperatura; e que a 
utilização do sistema CAD/CAM por meio de uma fresadora CNC é viável para 
obtenção de prótese dentárias. 
 
Palavras-chave: sistema CAD/CAM, fresadora CNC, compósito, próteses dentárias. 
 
 
 1. INTRODUÇÃO 
 

 O mercado moderno demanda produtos cada vez mais sofisticados 

especializados, onde são analisados a ergonomia, a funcionalidade, a eficiência, o 

retorno do investimento e a produtividade. O sucesso e a permanência da indústria 

neste atual mercado competitivo, esta diretamente ligada com a sua capacidade de 

introduzir novos produtos em menores tempos e custos, aumentando a qualidade e 

o valor de agregação tecnológica dos mesmos [1, 3, 4]. As tecnologias CAD/CAM 

são essenciais para que as metas de lançamento de novos produtos sejam 

atingidas. A sigla CAD vem do inglês ``Computer Aided Design`` que significa 

desenho assistido por computador, estes softwares são específicos para a geração 

19º Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais – CBECiMat, 21 a 25 de novembro de 2010, Campos do Jordão, SP, Brasil

3468

3468



de desenhos e projetos; o CAM ``Computer Aided Manufacturing`` ou Manufatura 

Assistida por Computador, são software que se caracterizam pela geração de 

códigos específicos, interpretáveis por máquinas operatrizes para fabricação de 

peças, que no caso do trabalho foi utilizado para restaurações dentais [1, 2, 3, 4]. 

O objetivo do trabalho consiste na utilização e na integração da técnica 

CAD/CAM como ferramentas de um processo de projeto e manufatura de uma 

prototipagem rápida de próteses dentárias a partir de um compósito de vidro 

feldspático misturado com mica moscovita em diversas porcentagens (15%, 40% e 

80%), por meio de usinagem através de uma fresadora CNC. 

Sendo a mica moscovita usada no presente trabalho, a fim de melhorar a 

usinabilidade da cerâmica estudada agindo como um tenacificador. Esta mica é 

produzida pela natureza e está presente em larga escala no território brasileiro, 

sendo um material de baixo custo e de fácil acesso, podendo diminuir o impacto 

ambiental causado pelo seu rejeito na natureza; em conseqüência diminuindo os 

gastos para a confecção de peças cerâmicas odontológicas, tornando-se um 

material mais viável para a população brasileira [7].     

 

2. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
 

Para a produção dos pós de frita foi utilizado, como matéria-prima principal, o 

feldspato da Mineração Armil oriundo da região Borborema-Seridó. A composição 

química deste feldspato é constituído dos seguintes componentes SiO2, Al2O3, Na2O, 

K2O, CaO, P2O5, Rb2O, NiO. Para obter a composição química padrão da frita, foram 

adicionadas quantidades apropriadas dos seguintes componentes: Al2O3, K2CO3, 

Na2CO3 e bórax ao feldspato Armil. Com base nas matérias-primas apresentadas 

foram feitas bateladas de 20g, as quais foram pesadas numa balança de precisão. 

Logo após a pesagem das matérias-primas foi feita a homogeneização dos pós por 

24h num moinho de bolas. Depois, este pó homogeneizado foi colocado dentro de 

um cadinho de alumina e levado ao forno de mufla Modelo AN1509-CE2416 para 

fundir numa temperatura de 1250ºC por 2h. Após a fusão, o material foi resfriado 

bruscamente em mistura água/gelo, obtendo-se, desta maneira, as fritas. As 

mesmas foram, finalmente, cominuídas num moinho automático Modelo MA-590/SE 

e peneiradas numa peneira de aço inox de 325 malhas Tyler, a fim de colocar a 
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distribuição de tamanho de partícula inferior a 45µm. A mica moscovita utilizada é 

proveniente da região Borborema-Seridó e sofreu beneficiamento para ser utilizada 

em diversas aplicações, tais como vitrocerâmicas usináveis e pigmentos perolizados. 

Este material foi moído a seco em um moinho de facas. 

As fritas moídas foram misturadas para as seguintes proporções de mica 

moscovita: 0% (frita pura), 15% de mica, 40% de mica e 80%. Para a produção dos 

blocos foi utilizado uma matriz cilíndrica de aço inox contendo 16mm de diâmetro 

interno. Para a realização da prensagem a frio, na matriz maior foi utilizada uma 

prensa hidráulica aplicando 5000lb. Para cada mistura foram feitos 2 blocos, sendo 

um maior, onde foram utilizados 4 gramas de cada mistura de material e um outro 

menor utilizando 2 gramas. Foi realizada uma sinterização na temperatura de 

1.000ºC para ambos os blocos para cada tipo de mistura, sendo que o bloco menor 

foi utilizado para realização de medidas como Microscopia Eletrônica de Varredura e 

Difratometria de Raio-X, e o outro maior foi utilizado para a usinagem CAD/CAM. 

Para a produção de restaurações dentais por meio da tecnologia CAD/CAM foi 

realizada uma aquisição de dados em um digitalizador 3D, onde um modelo de um 

preparo dentário foi levado a um “Scanner ótico 3D” (modelo Spatium FMM 3D 

Scanner), onde foi obtida uma nuvem de pontos de todos os ângulos deste modelo 

gerando uma imagem virtual que é processada pelo computador. O desenho da 

imagem da restauração é trabalhado e finalizado com o auxílio de um software (CAD 

– Geomagic 9.0), que em seguida é transferido esses dados para um software (CAM 

- Dentmill), onde se inicia o processo de geração do caminho das ferramentas para a 

usinagem do modelo. O objetivo principal do sistema CAM é a obtenção do código 

´´G´´, que pode ser gerado através de um pós-processador que contém as 

informações fundamentais da máquina ferramenta [1]. Para a transmissão do 

programa para máquina (Fresadora CNC Robótica) usou-se o software Mach 3.0 

que tem como função fazer a interface do computador para máquina ferramenta 

conputadorizada. 

 
3. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

A figura 1 ilustra o difratograma de raios-X da frita, que tem como objetivo 

confirmar a sua característica vítrea, onde se pode observar a sua natureza amorfa 

com halo centrado em torno de 2ө = 27º.  
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Figura 1 – Difratograma de raios-X do pó de frita. 

  

A figura 2 ilustra os difratogramas da mica moscovita pura, frita mais 15% de 

mica, frita mais 40% de mica e frita mais 80% de mica, sendo que ambas foram 

sinterizadas a 1000ºC. 
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Figura 3 – Difratogramas da frita pura, frita mais 15% de mica, frita mais 40% de 

mica, frita mais 80% de mica sinterizadas a 1000ºC e mica pura.  

 A figura 4 apresenta as microestruturas com aumento de 1000 vezes, 4000 

vezes, 5000 vezes, 7000 vezes das frita mais 15% de mica, frita mais 40% de mica e 
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frita mais 80% de mica, sendo que ambos os blocos foram sinterizados a 1000ºC e 

não foram polidos para conseguir identificar a presença da mica moscovita. 

 

  

  

  
Figura 4 – MEV dos blocos não polidos: (a) e (b) frita mais 15% de mica com 

aumento de1000 e 7000 vezes, (c) e (d) frita mais 40% de mica com aumento 

de1000 e 5000 vezes, (e) e (f) frita mais 80% de mica com aumento de1000 e 4000 

vezes.  

  

A microestrutura dos blocos de frita mais 15% de mica, frita mais 40% de mica 

e frita mais 80% de mica; sendo que todos os blocos foram cortados em pequenos 

pedaços, foram embutidos numa resina e ambos polidos e em seguida  sofreram um 

ataque químico com ácido fluorídrico para se conseguir ver os cristais de leucita na 

matriz vítrea através do MEV. 

A figura 5 apresenta as microestruturas com aumento de 1000 vezes, 4000 

vezes, 7000 vezes da frita mais 15% de mica, frita mais 40% de mica e frita mais 

80% de mica, sendo que ambos os blocos foram sinterizados a 1000ºC e foram 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 
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polidos para conseguir identificar a presença da leucita na microestrutura do 

material. 

  

  

  
Figura 5 – MEV dos blocos polidos: (a) e (b) frita mais 15% de mica com aumento de 

1000 e 7000 vezes, (c) e (d) frita mais 40% de mica com aumento de1000 e 4000 

vezes, (e) e (f) frita mais 80% de mica com aumento de1000 e 4000 vezes.  

 

4. DISCUSSÃO FINAL 

 

 As vitrocerâmicas à base de mica possuem uma microestrutura que uma 

porcentagem de 50 a 70% em volume de mica disperso em uma matriz vítrea 

(CRAIG & POWERS, 2004). Os cristais de mica são alongados e orientados 

aleatoriamente, e devido a sua disposição na matriz, estes cristais servem como 

defletores de trincas, aumentando a tenacidade do material. O que pode ser visto 

através do MEV dos blocos não polidos. 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 
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BARLOW & MANNING (1999) estudaram a influência do tempo e da 

temperatura sobre reações e transformações de mica moscovita. Já no presente 

trabalho foi realizado um estudo com diferentes concentrações de mica numa frita, 

visando verificar sua microestrutura e sua possibilidade para utilização como 

restauração dentária via CAD/CAM.  
 

5. CONCLUSÕES 

(a) Os blocos de frita de vidro feldspático + mica moscovita (15 a 40%) sinterizados 

a 1000ºC, ficou vísivel que ficaram mais densos e manteram sua forma original, 

diferentemente dos blocos de frita de vidro + mica moscovita (80%), que perderam 

um pouco da sua forma original. Isto torna o compósito do presente estudo a partir 

de estudos mais aprofundados bem promissor como matéria-prima para confecção 

de coroa dentária por usinagem CAD/CAM através de blocos de frita de vidro 

feldspático + mica moscovita (15 a 40%) sinterizados a 1000ºC. 

(b) Blocos de Frita feldspátca + mica moscovita (até 40%) podem ser densificados 

na temperatura 1000oC, mas com teores elevados de moscovita será necessário 

contar com a ajuda de uma pressão mecânica durante a sinterização a vácuo para 

alcançar plena densificação do compósito. 

 (c) O compósito de frita de vidro feldspático + mica moscovita (15% e 40%) deverão 

ser realizados experimentos que determinem os valores de tenacidade à fratura por 

indentação, para ver se os valores coincidem com aqueles conhecidos na literatura 

para vidros de silicatos e vidrocerâmicas (inclusive as de dissilicato de lítio); isto para 

tornar o compósito do presente estudo promissor como matéria-prima para 

confecção de coroa dentária por usinagem CAD/CAM. 
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RAPID PROTOTYPING OF DENTAL PROSTHESIS BY MEANS OF A 
FELDSPATHIC GLASS COMPOSITE MIXED WITH  MUSCOVITE MICA VIA 

CAD/CAM 
 

ABSTRACT 
 
The work consists in the use and integration of CAD/CAM tools as a process of 
design and manufacture of a rapid prototyping of dental prosthesis by machining 
using a CNC milling machine. The material machined to obtain the dental prosthesis 
were cylindrical blocks of a Feldspathic glass composite mixed with muscovite mica 
in various percentages (15%, 40% and 80%), which was resigned under biaxial 
pressing and sintered in vacuum at temperatures from 800 to 1100ºC. The composite 
was characterized by XRD and SEM. The results show that increasing the 
crystallization of leucite is consequent to the temperature increase, and that the use 
of CAD/CAM system using a CNC milling machine is feasible to obtain dental 
prosthesis. 
 
Key-words: CAD/CAM system, CNC milling, composite, dental prosthesis. 
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