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RESUMO 
 

ZrO2(3%Y2O3) vem sendo utilizada como estrutura de próteses devido a sua 

excelente resistência mecânica, o que garante ao material maior confiabilidade na 

confecção de próteses dentárias. Técnicas de fresagem CAD/CAM ou pantografia, 

possibilitam confecção de próteses personalizadas, cujo acabamento realizado após a 

sinterização pode gerar transformação precoce de fase tetragonal-monoclinica, a qual 

reduz a vida útil deste material. Este trabalho visa a recuperação da fase tetragonal 

após tratamento térmico. Corpos de prova foram sinterizados a 1450C-0h, 1530-2h ou 

1600-4h, e caracterizados por sua densidade relativa, difração der raios X (DRX) e 

microestrutura eletrônica de varredura (MEV). Estas amostras foram fragmentadas 

visando ativar a transformação de fase e maximizar a quantidade de fase monoclínica 

no material. Após peneiramento, foram realizadas analises em DRX, e o percentual de 

fase monoclínica foi calculado. Tratamentos térmicos entre 400 e 1200OC permitiram 

recuperação da fase tetragonal gradativa. Assim, temperaturas foram identificadas para 

recuperação da fase tetragonal e um protocolo de tratamentos térmicos foi proposto.  

 
Palavras-Chave: Zircônia, próteses dentárias, transformação der fases 

 

1.INTRODUÇÃO 

 O uso de materiais cerâmicos como biomaterial teve início na década de 70. 

Nesse contexto o uso de Cerâmicas a base de zircônia, ZrO2, tem sido difundido 
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principalmente na implantodontia, devido à características estéticas e suas excelentes 

propriedades mecânicas. Está bem estabelecido que adições de zircônia tetragonal 

podem ainda melhorar a tenacidade a fratura de materiais cerâmicos baseando-se na 

transformação de fase tetragonal-monoclinica que é acompanhada de uma expansão 

volumétrica da ordem de 3-6%(1,2). Esse fenômeno gera campos de tensão ao redor dos 

grãos da matriz cerâmica a qual dificulta propagação de trincas melhorando a 

tenacidade do material. Quando essa cerâmica é usada para componente de próteses  

dentárias, há aumento da sua vida útil além da confiabilidade desses implantes(3-7).  

Na última década, a zircônia tem expandido seu campo de aplicações entre os 

materiais dentários por aliar biocompatibilidade, estética e excelentes propriedades 

mecânicas. Entre as mais nobres aplicações na odontologia esta a confecção de 

infraestrutura para próteses dentárias(8). Neste componente ocorre um problema que 

reduz as propriedades mecânicas das próteses, e que está relacionado aos ajustes 

normalmente feitos às próteses para perfeita adaptação à boca do paciente. Nestes 

ajustes o uso de desbaste cerâmico gera transformação martensítica precoce 

minimizando os efeitos da transformação nas propriedades mecânicas do material(9). 

 Neste trabalho propõe-se correlacionar as características do material, 

principalmente ligada a densificação e ao tamanho médio de grão, com um tratamento 

térmico para recuperar a fase tetragonal antes do uso da prótese, proporcionando com 

isto ganhos da propriedade no material. 
 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Para a realização deste trabalho, foram utilizados como materiais a serem 

investigados, blocos de ZrO2(3%Y2O3) cilíndricos pré-sinterizados fornecidos pela 

empresa ProtMat® com diâmetro aproximado de 100mm e altura de 18mm. 

Os blocos pré-sinterizados, foram cortados e sinterizados ao ar em três diferentes 

ciclos de sinterização. 

a) O primeiro ciclo atingiu a temperatura final de 1450ºC, sem patamar de 
isoterma. O ciclo de sinterização foi da temperatura ambiente até 1200ºC, com 
taxa de aquecimento de 8ºC/min. De 1200ºC até 1450ºC foi aplicada uma taxa 
de 10ºC/min, e posterior resfriamento até a temperatura ambiente numa taxa 
de 8ºC/min.  
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b) O segundo ciclo atingiu a temperatura final de 1530ºC. Da temperatura 
ambiente até 1200ºC foi aplicada uma taxa de aquecimento de 8ºC/min. De 
1200ºC até 1530ºC foi aplicada uma taxa de 10ºC/min com patamar de 
120min, e posterior resfriamento até a temperatura ambiente numa taxa de 
8ºC/min.  

c) O terceiro ciclo atingiu a temperatura final de 1600ºC. Da temperatura 
ambiente até 1200ºC foi aplicada uma taxa de aquecimento de 8ºC/min. De 
1200ºC até 1600ºC foi aplicada uma taxa de 10ºC/min com patamar de 
240min, e posterior resfriamento até a temperatura ambiente numa taxa de 
8ºC/min.  

 

 Após sinterização, as superfícies receberam lixamento na seqüência de 74, 40 e 

20 µm. A direção de lixamento foi modificada em 90º em cada mudança de lixa, 

observando com cuidado para que a última lixada ocorresse no sentido longitudinal da 

superfície. Imediatamente, após lixamento, aplicou-se polimento com utilização de 

pastas adiamantadas, sucessivamente, de 15, 9, 6 e 3 µm; novamente modificando a 

posição das amostras em 90° a cada troca de “pano de polimento”.  
 

Caracterizações 
- Os Corpos sinterizados foram submetidos a avaliação da densidade relativa, 

utilizando método de Arquimedes. 

- As fases presentes nas amostras sinterizadas foram identificadas por difração de 

raios X, utilizando o difratômetro modelo XRD-6000-SHIMADZU,com radiação “Cu-Kα”, 

com varredura entre 20o e 50o, passo angular de 0,05o e velocidade de 3 seg/ponto de 

contagem. Os picos foram identificados, através de comparação com microfichas do 

arquivo JCPDS(10). 

A quantificação de fração volumétrica (11,12) da fase monoclínica foi calculada a 

partir das intensidades integradas dos picos monoclínicos ( 1 11)M e (111)M e, ainda, do 

pico tetragonal (101)T. 

Para o qual: 

   
     TMM

MM
MX

101111111
111111



  (1) 
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onde: ( 1 11)M 2θ= 28,0o; (111)M 2θ= 31,2o; (101)M 2θ= 30,0o, representam a intensidade 

integrada dos picos difratados nos planos monoclínicos ( 1 11)M e (111)M, no plano 

tetragonal (101)T. 

- Foram realizadas observações dos materiais sinterizados, por microscopia 

eletrônica de varredura (LEO 1450VP com WDS acoplado). As amostras após 

lixamento e polimento, foram atacadas termicamente a 14000C-15 minutos, com taxa 

de aquecimento de 250C/min. Em seguida, as superfícies atacadas foram metalizadas 

com ouro.  
 

Tratamentos Térmicos 
 Visando proporcionar o maior teor possível de transformação martensitica, as 

amostras sinterizadas em diferentes temperaturas e tempos, foram moídas em 

almofariz metálico e posteriormente peneiradas para manter a mesma faixa de 

granulometria para diferentes pós fabricados em diferentes condições de sinterização. 

A partir das amostras sinterizadas devidamente moídas, os pós fragmentados, 

foram submetidos a tratamentos térmicos visando recuperar a fase tetragonal aos 

materiais. 

 Os tratamentos térmicos foram realizados em diferentes temperaturas entre 200 

e 1200°C, sempre com taxa de aquecimento de 20°C/min e patamar de 30 min. 

 As amostras tratadas termicamente foram caracterizadas quanto às fases 

cristalinas utilizando a técnica de difração de raios X, cujos detalhes foram 

apresentados anteriormente. Em cada condição de tratamento térmico realizada, as 

medidas foram feitas em duplicata. 

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. Caracterização dos corpos sinterizados 
3.1.1. Densidade relativa 
 

A Figura 1 apresenta os resultados da densidade relativa, em função das 

condições e sinterização utilizadas neste trabalho. 
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Figura 1. Densidade relativa em função dos parâmetros de sinterização. 

 
 Nas condições de sinterização utilizadas, é verificado o incremento da 

densificação em função da temperatura utilizada. O uso de um patamar de sinterização 

nas amostras de maior temperatura, 2h e 4h respectivamente, auxilia na ativação dos 

mecanismos de sinterização por fase sólida(13), possibilitando que nas temperaturas de 

15300C e 16000C, os materiais cheguem a densificação completa. A proposta deste 

trabalho foi promover variações consideráveis nos resultados de cada lote de amostras, 

e neste sentido, o objetivo foi atingido. Com relação aos valores apresentados, estes 

são coerentes com resultados relacionados a zircônia, onde a densidade relativa em 

temperaturas de 15300C e 16000C, atingem densificação total.  
 

3.1.2. Caracterização Cristalográfica 

As análises de difração de raios X realizadas na superfície das amostras 

sinterizadas são apresentadas na Figura 2. 
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Figura 2. Difratogramas de raios X das amostras sinterizadas em diferentes condições.   

(T)- Fase ZrO2 Tetragonal 
 

Nestas análises não foi possível identificar a presença da fase monoclínica. 

Somente fase tetragonal foi encontrada, independente da condição de sinterização 

realizada indicando total estabilização da fase tetragonal devido a incorporação do Y2O3 

na estrutura do ZrO2.  

 
3.1.3. Caracterização Microestrutural 
 

A Figura 3 apresenta os resultados da caracterização microestrutural realizada 

nas amostras sinterizadas, em três diferentes condições de sinterização. Na Figura 4, é 

apresentada uma seqüencia utilizada para análise de imagens e conseqüente 

determinação do tamanho médio de grãos de cada condição estudada.   

   
Figura 3. Micrografias representativas da superfície das amostras sinterizadas a 

14500C-0h,  15300C-2h e 16000C-4h 
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Figura 4. Seqüencia de processamento da imagens utilizada para determinação do 

tamanho médio de grãos do material analisado. 
 

 A observação das micrografias permite identificar diferenças significativas entre 

os tamanhos dos grãos gerados nas três condições de sinterização. Grãos muito mais 

refinados são observados nas amostras sinterizadas a 14500C-0h, do que a 15300C-2h; 

ou 16000C-4h. A análise de imagens realizada identificou as seguintes dimensões dos 

Grãos que representam cada condição de sinterização: Amostras sinterizadas a 

14500C-0h, possuem tamanho de grão da ordem de 0,28m±0,10, assim como 15300C-

2h possui tamanho de grão da ordem de 0,49m ±0,20 e 16000C-4h possui tamanho 

médio de 1,31m ±0,7. Isto ocorre porque neste tipo de cerâmica, os mecanismos de 

sinterização e conseqüentemente, os fenômenos de densificação (cujos resultados 

foram apresentados anteriormente) ocorrem simultaneamente ao crescimento dos 

grãos da cerâmica(14).  
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3.2. Caracterização dos corpos submetidos à transformação induzida de fase  
 

              A Figura 5, apresentam difratograma representativo das amostras sinterizadas 

após fragmentação. É possivel notar a existência de picos da fase monoclinica, 

presentes onde o plano ( 1 11)M possui 2θ= 28,0o e o plano (111)M possui 2θ= 31,2o.  A 

outra fase identificada foi a tetragonal com (101)T valendo 2θ= 30,0o.  Este resultado 

notadamente indica que houve transformação de fases após a promoção de impacto 

sobre a particula durante a fragmentação.  

Figura 5 – Típico difratograma de raios X de amostra sinterizada que revela a 
presença de fase monoclínica após fragmentação. 

 
  A fragmentação das amostras sinterizadas, permite simular as condições mais 

extremas de transformação de fase, experimentadas pelos materiais estudados durante 

a aplicação de esforços mecânicos. Certamente estas condições são superiores às 

aplicadas em condições de preparação dos casquetes ou pilares utilizados em próteses 

cerâmicas, mas permite dar confiabilidade aos resultados e indicam as mais extremas 

condições que os materiais podem sofrer.   A Figura 6 apresenta os resultados das 

medições de percentual de fase monoclínica em função da temperatura de tratamento 

térmico utilizadas, para as três condições de sinterização. 

             A análise deste comportamento indica que a fragmentação produz teores 

maiores de fase monoclínica, diretamente proporcionais à temperatura e ao tempo de 

sinterização utilizados. Os materiais sinterizados a 14500C-0h, possuem tamanho de 

grão da ordem de 0,28m, e sofrem cerca de 4% de transformação, ao passo que as 

condições mais críticas foram observadas em materiais com tamanho de grão médio de 

1,3m, sinterizados a 16000C-4h, que sofrem cerca de 70% de transformação. As 
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amostras sinterizadas a 15300C-2h possuem tamanho de grão próximo a 0,5m e 

geram cerca de 40% de fase monoclínica. 
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Figura 6. Comparativo do teor de fase monoclínica residual detectada, em função da 

temperatura de tratamento térmico realizada, para as três condições de sinterização estudadas. 
 

Nota-se um aumento do teor de transformação durante a fragmentação devido 

ao tamanho de grão do material, o que infere que durante a sinterização de materiais 

para próteses, cuidado especial deva ser dado aos materiais sinterizados em 

temperaturas elevadas, fato corriqueiro quando se necessita incrementar a translucidez 

do material, pois nestes materiais há maior suscetibilidade a transformação de fase 

durante os desbastes de acabamento das próteses. Vale ressaltar que os percentuais 

medidos levam em consideração a profundidade de penetração alcançada pelo feixe de 

raios X incidente, e que pode ser calculado como sendo da ordem de 2m. 

Analisando o gráfico de recuperação de fase tetragonal, Figura 7, observa-se 

que, independente do material, e conseqüentemente independente da temperatura em 

que o material foi sinterizado, tratamentos térmicos de até 8000C, não são suficientes 

para recuperação total da fase tetragonal em nenhuma condição de sinterização 

utilizada neste trabalho.  

Na condição de tratamento térmico a 9500C, as amostras com menor tamanho 

de grão, sinterizadas a 14500C-0h, atingiram recuperação total de fase tetragonal, 

indicando que esta temperatura seria ideal para consolidação da recuperação de fase 

tetragonal no material analisado. As amostras sinterizadas a 15300C-2h recuperaram a 

fase tetragonal na temperatura de 11000C, indicando que esta temperatura seria ideal 
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para recuperação das condições estruturais que possibilitariam recuperação total da 

capacidade tenacificante das amostras sinterizadas. A sinterização realizada a 16000C-

4h, produziu grãos de maior tamanho, os quais após transformação de fase, somente 

sofreram recuperação de fase tetragonal, em temperaturas de 12000C, 

necessariamente próximas a temperatura de 1170 0C, na qual há transformação de 

fases no óxido de zircônio.    

Com base nestes resultados, e baseado no fato de que, toda prótese totalmente 

cerâmica será submetida a aplicações de porcelanas(8), usualmente realizada em várias 

queimas sucessivas e em temperaturas entre 800 e 900oC, visando gerar a estética 

final da prótese e evitar a degradação da mesma em meio a saliva, é importante 

lembrar que há a possibilidade de recuperação (parcial ou total) da fase tetragonal, 

pelas queimas sucessivas, as quais o material estará exposto.  

Sendo assim, sugere-se que os laboratórios trabalhem com o seguinte protocolo, 

apresentado na Tabela 1. 
 

Tabela 1 – Protocolo de realização de tratamentos térmicos para componentes 
restauradores de zircônia submetidos a desbastes* após sinterização. 

 
Condições de 

sinterização de 
próteses 

Número de elementos 
contidos na prótese 

Temperatura 
necessária para 

recuperação total da 
fase tetragonal 

Sugestão de retorno 
do material ao forno 

 
14500C-0h 

De 1 a 2 elementos  
9000C 

Aproveitamento das próprias 
queimas aplicação de 
porcelana Acima de 7 elementos 

 
 
15300C-2h 

De 1 a 2 elementos  
 

11000C 

Aproveitamento das próprias 
queimas aplicação de 
porcelana 

 
Acima de 3 elementos 

Queima rápida a 10000C -
15min, com taxa de 
aquecimento de 250C/min, e 
Aproveitamento das próprias 
queimas aplicação de 
porcelana 

 
 
16000C-4h 

 
De 1 a 2 elementos 

 
 
 

1170-12000C 

Queima rápida a 10000C -
15min, com taxa de 
aquecimento de 250C/min, e 
Aproveitamento das próprias 
queimas aplicação de 
porcelana 

 
Acima de 3 elementos 

Queima rápida entre 1100 e 
11700C -15min, com taxa de 
aquecimento de 250C/min, e 
Aproveitamento das próprias 
queimas aplicação de 
porcelana 

* Proposta de protocolo de tratamento térmico aos consumidores de zircônia para próteses dentárias submetidas a desgastes 
abrasivos excessivos, em laboratórios, durante o aprimoramento da adaptação de próteses aos casos clínicos aos quais eles foram 

fabricados. 
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CONCLUSÕES 
 

Existe uma contribuição das condições de sinterização no percentual de 

transformação de fases ao qual as cerâmicas a base de zircônia estão sujeitas. Esta 

contribuição se manifesta através do tamanho de grão médio dos materiais 

sinterizados, que por sua vez, estão diretamente relacionados a quantidade de grãos 

presentes na superfície do material exposto a tal transformação.  Nas condições de 

sinterização estudadas, o percentual de fase monoclinica presente em um material 

fragmentado varia entre 5% e 70%, na região detectada peã difração de raios X,  em 

função do aumento do tamanho de grão de 0,29 para 1,31m respectivamente. Com 

isso, a recuperação da fase tetragonal possibilitada a partir do retorno do material ao 

forno para tratamento térmico, varia de temperatura para os diferentes tamanhos de 

grão do material. Cerâmicas com tamanho de grão da ordem de 0,29 necessitam de 

tratamentos térmicos de 9000C-30minutos, enquanto cerâmicas de tamanho de grão de 

1,31, necessitam de temperaturas da ordem de 1170 a 12000C-30 minutos para 

ocorrerem. 
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ABSTRACT 
 

ZrO2(3%Y2O3) bioceramics are used as dental materials mainly as prosthesis 

components, because present high mechanical properties and transluscence. The use 

of CAD;CAM machining technique needs final grinding which promotes tetragonal-

monoclinic transformation reducing the reliability of this ceramic. In this work, 

ZrO2(3%Y2O3) ceramics were sintered at 1450-0h, 1530-2h or 1600-4h and 

characterized. Different heat-treatment (400-12000C) are proposed aiming the 

recuperation of the tetragonal crystalline phase. 

 

 
Key-words: Zirconia, dental materials prosthesis, phase transformation 
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