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RESUMO 

RIBEIRO, A. S. L. Efeitos da sinterização por micro-ondas nas propriedades 

microestruturais e mecânicas de cerâmicas 3Y-TZP. 2019, 74 p. Dissertação 

(Mestrado em Tecnologia Nuclear) – Instituto de Pesquisas Energéticas e 

Nucleares – IPEN – CNEN/SP, São Paulo. 

As técnicas de sinterização convencional de zircônia tetragonal parcialmente 

estabilizada com ítria (Y-TZP) vêm apresentando limitações quanto ao tempo e 

temperatura de sinterização, aumentando o custo do produto biocerâmico. Assim, 

a sinterização por micro-ondas se torna uma alternativa apropriada promovendo 

rápido aquecimento, elevadas densidades, controle de tamanho de grão, 

reduzindo o tempo total para produzir o material cerâmico desejado. O objetivo do 

presente trabalho foi comparar o efeito da sinterização por micro-ondas de 

cerâmicas comerciais Y-TZP pré-sinterizadas (grupos V-M e LP-M) e outra 

produzida a partir de pós sintetizados pela técnica de coprecipitação (grupo CP-

M). Valores de densidade, tenacidade à fratura, tamanho de grão, translucidez e 

quantificação das fases cristalinas de amostras sinterizadas, antes e após 

envelhecimento em reator hidrotérmico, foram relatados. Os grupos V-M e CP-M 

de amostras foram sinterizados a 1450°C e 1350°C por 15 e 30 minutos e o grupo 

LP-M, sinterizado apenas a 1450°C, nos mesmos tempos. Os grupos sinterizados 

a 1450°C por 15 e 30 minutos apresentaram os maiores valores de densidade 

(média de 98% em relação à densidade teórica). O tamanho médio de grão das 

amostras de maior densificação variou de 309 a 355 nm. Os resultados de 

translucidez (ΔE) são próximos aos divulgados na literatura. A quantificação de 

fases por difratometria de raios X das amostras não envelhecidas, indicou que em 

sua maioria, são formadas por 89% de fase tetragonal e 11% fase cúbica. Os 

ensaios de envelhecimento hidrotérmico permitiram verificar o comportamento de 

degradação de fases das amostras sinterizadas em micro-ondas, demonstrando 

que, no caso das cerâmicas comerciais, essa técnica é uma alternativa viável 

para produção de cerâmicas Y-TZP mais resistentes à degradação. 

Palavras-chave: Y-TZP, sinterização por micro-ondas, microestrutura, 

propriedades mecânicas.



 
 

 
 

ABSTRACT 

RIBEIRO, A. S. L. Microwave sintering effects on 3Y-TZP microstructural and 

mechanical properties. 2019, 74 p. Dissertação (Mestrado em Tecnologia 

Nuclear) – Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares – IPEN – CNEN/SP, 

São Paulo. 

Conventional sintering techniques of yttria-tetragonal zirconia polycrystals (Y-TZP) 

ceramics have presented limitations regarding the sintering time and temperature, 

increasing the cost of the final dental and biomedical products. Herein, microwave 

sintering comes to be an interesting alternative by providing fast heating, high 

densification and grain size control, reducing the overall processing time to 

produce the desired ceramic material. The aim of this study was to compare the 

effect of microwave sintering of a pre-sintered Y-TZP dental ceramics (V-M and 

LP-M groups) and other prepared from powders synthesized in a laboratorial scale 

by the precipitation route (CP-M group). Values of densification, fracture 

toughness, grain size, translucency and crystalline phases quantification of aged 

and non-aged sintered samples were reported. The groups V-M and CP-M were 

sintered at 1450°C and 1350°C for 15 and 30 minutes and the group LP-M was 

sintered at 1450°C at the same times. The sintered samples at 1450°C for 15 and 

30 minutes presented the highest density values (around 98% related to 

theoretical density). The average grain size of highest density samples varied 

between 309 a 355 nm. The translucency (ΔE) results were similar to the reported 

literature. The X-ray diffraction crystalline phase quantification analysis indicated 

that the majority of the non-aged samples were formed by 89% tetragonal phase 

and 11% cubic phase. The hydrothermal tests allowed to verify the phase 

degradation behavior under wet environment of microwave sintered samples, 

indicating that in the case of commercial ceramics, this technique as an viable 

alternative for production of better degradation resistance Y-TZP ceramics. 

Key-words: Y-TZP, microwave sintering, microstructure, mechanical properties. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As próteses metalocerâmicas ou de porcelana fundida sobre metal, como também 

são conhecidas, são materiais amplamente reconhecidos no mercado de 

restauração protética odontológica [1]. Apesar do reconhecimento, problemas de 

resistência flexural das porcelanas e limitações quanto à biocompatibilidade e 

estética dos sistemas metálicos convencionais restringem, cada vez mais, sua 

aplicação neste campo. Há algumas décadas, foram introduzidos na odontologia 

sistemas livres de metais que, depois de um crescente número de estudos, foram 

agregando propriedades e benefícios, consolidando como alternativa viável e 

eficaz nos tratamentos odontológicos [2]. 

Dentre os sistemas livres de metais, a escolha pelas próteses ceramocerâmicas, 

devido à capacidade de mimetizar os tecidos dentais e por adquirirem 

propriedades que permitiram o seu emprego isoladamente sem a necessidade do 

reforço com estrutura metálica [3]. Foram desenvolvidas cerâmicas reforçadas, 

como a cerâmica feldspática reforçada por leucita, cerâmicas de dissilicato de 

lítio, cerâmica à base de alumina infiltrada por vidro e cerâmica policristalina de 

zircônia tetragonal estabilizada com ítria, conhecida como Y-TZP (yttria tetragonal 

zirconia polycrystals) [4] [5] [6]. 

O desenvolvimento das cerâmicas Y-TZP recebeu destaque entre as demais 

devido à sua excelente biocompatibilidade, elevada tenacidade à fratura e 

resistência mecânica, com baixa taxa de desgaste [7]. Estas propriedades 

mecânicas dependem das características microestruturais que, por sua vez, 

depende da eliminação de porosidades e do crescimento dos grãos no processo 

de sinterização [8]. 

Em sua maioria, o processo de sinterização da zircônia é conduzido em fornos 

resistivos convencionais tipo caixa, em temperatura específica por um longo 
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período que inclui o ciclo de aquecimento, patamar e resfriamento do forno. Há 

ainda a possibilidade da sinterização por forno micro-ondas [9]. 

Em constraste à sinterização convencional em que ocorre, inicialmente, um 

aquecimento da superfície do material para em seguida, por meio de processos 

de convecção e condução, a energia térmica atingir o interior do corpo cerâmico, 

a energia por micro-ondas promove uma inversão deste fluxo [10]. Por micro-

ondas, o aquecimento consiste na absorção da radiação eletromagnética por 

materiais a partir de suas intrínsecas propriedades dielétricas [11][12]. Materiais 

cerâmicos tais como Y-TZP podem absorver radiação micro-ondas devido a 

presença de dipolos moleculares [11]. 

Além do método de sinterização por micro-ondas possibilitar a obtenção de 

reduzidos tamanhos de grão [13], proporciona outras vantagens em relação ao 

método convencional de sinterização, tais como rápido aquecimento, maior taxa 

de produção e aumento na densificação [14][15][16]. Com relação à utilização da 

energia de micro-ondas para sinterização das cerâmicas à base de zircônia, são 

descritos na literatura alguns estudos variando-se, por exemplo, a temperatura, o 

tempo de aquecimento e resfriamento [17][18][19][20][21]. 

Muitos estudos relatam que, em ambiente fisiológico, a transformação da fase 

tetragonal para monoclínica da Y-TZP, pode comprometer a microestrutura e, 

portanto, a resistência mecânica deste biomaterial. Este é um fenômeno 

conhecido como degradação ou envelhecimento em baixa temperatura, 

descoberto há mais de 20 anos, em materiais submetidos a ambiente úmido em 

temperaturas inferiores a 250°C [22][23].  

Além da degradação da fase tetragonal da Y-TZP em ambiente úmido, também 

tem sido reportado na literatura que a translucidez dessas cerâmicas é função do 

tamanho dos grãos. É sabido que a estética é um fator primordial na odontologia 

e, portanto, as restaurações por infraestruturas cerâmicas tem sido a escolha de 

muitos profissionais devida a sua translucidez na infraestrutura, 

comparativamente aos materiais metálicos. Ainda assim, cerâmicas Y-TZP não 

apresentam translucidez comparável ao esmalte natural do dente de forma a 

mimetizar suas propriedades ópticas [24][25]. Sua aparência estética é alcançada 
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a partir de revestimentos de porcelana, dado que sua aparência natural é 

essencialmente branca e opaca [26]. No entanto, sistemas de bicamadas como 

esse trazem alguns inconvenientes, tais como o desgaste de sua aparência e 

delaminações [24]. Visando contornar este problema, cerâmicas Y-TZP 

monolíticas, com maior grau de translucidez estão se tornando populares sem a 

necessidade da aplicação de revestimentos de porcelana [24] [25][27].  

Para aumentar o grau de translucidez de cerâmicas Y-TZP, é necessário controlar 

condições tais como o fenômeno de espalhamento da luz, que ocorre quando 

esta sofre reflexão e refração no interior da cerâmica. Este espalhamento da luz 

interna é resultado de alguns fatores como poros, impurezas, defeitos e contornos 

de grão [28]. 

Uma das formas tradicionais de minimizar o espalhamento de luz pelo contorno 

de grão em zircônias Y-TZP é reduzindo o tamanho dos grãos. Em escala 

micrométrica, há um maior grau de transformação espontânea para a fase 

monoclínica que compromete seu desempenho mecânico. Portanto, uma das 

alternativas é a redução do tamanho de grão até a escala nanométrica, permitindo 

sua transmissão linear de luz [28]. Além disso, para esta transmissão, deve-se 

considerar a espessura da Y-TZP, sua birrefringência e valores específicos de 

comprimento de onda mais sensíveis aos olhos humanos [28].   

No que se refere à sinterização por micro-ondas de Y-TZP, encontra-se na 

literatura resultados de processamento bastante promissores mas escassez de 

informações quanto à sua utilização para adquirir um material estético e resistente 

a degradação em ambiente úmido. Com o intuito de enriquecer os dados nesta 

linha de pesquisa, a presente dissertação de mestrado é uma contribuição ao 

estudo das condições de processamento por energia de micro-ondas, como 

temperatura e tempo de sinterização, visando atingir as melhores propriedades 

mecânicas com o controle de microestrutura da cerâmica. Esta microestrutura, 

por sua vez, desempenhará papel fundamental na busca por um material que 

combine as melhores propriedades mecânicas, estéticas e de resistência à 

degradação em ambiente úmido. 

 



13 
   

 
 

2. OBJETIVOS 

 

O objetivo geral do presente estudo foi estudar os efeitos da sinterização por 

energia de micro-ondas nas características microestruturais e mecânicas de 

cerâmicas 3Y-TZP, de aplicação odontológica. Foram avaliadas cerâmicas de três 

procedências: preparada a partir de pó sintetizado pelo método de coprecipitação 

em laboratório e a partir de dois blocos pré-sinterizados de procedência comercial 

(Y-TZP utilizada com cerâmica de recobrimento e outra monolítica). 

Especificamente: 

a) Definir condições de sinterização por micro-ondas que permitem maior 

densificação das cerâmicas 3Y-TZP; 

b) Avaliar as características microestruturais, mecânicas e ópticas de cerâmicas 

3Y-TZP sinterizadas em forno micro-ondas; 

c) Avaliar a degradação das fases cristalinas das cerâmicas 3Y-TZP após 

envelhecimento em reator hidrotérmico. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Histórico das restaurações metalocerâmicas [29] 

Desde 1774, quando o químico francês Aléxis Duchâteau utilizou porcelana para 

confeccionar uma prótese odontológica para seu uso pessoal, as cerâmicas vêm 

demonstrando diversas características favoráveis, tais como excelente estética, 

biocompatibilidade, baixa condutividade térmica e alta resistência ao 

manchamento. Foi a partir de 1956, quando Brecker desenvolveu a primeira 

restauração metalocerâmica, que muitos avanços se deram tanto em relação às 

cerâmicas, quanto aos metais utilizados como infraestruturas. 

Os primeiros materiais metálicos empregados na odontologia foram ligas de 

metais nobres, que incluíam o ouro (Au), platina (Pt), paládio (Pd), ródio (Rd), 

entre outros. Cada liga apresentava vantagens e desvantagens que podiam ser 

contornadas com a adição de um ou mais elementos metálicos. O ouro possui 

ótima adaptação marginal e resistência à corrosão, no entanto não apresenta a 

capacidade de formar óxidos em quantidade suficiente para adesão com a 

porcelana. É necessário o acréscimo do índio (In), estanho (Sn) e ferro (Fe). O 

ródio (Rh) era adicionado com a função de refinar grãos devido ao seu alto ponto 

de fusão, enquanto o rutênio (Ru) proporcionava fundibilidade. A prata (Ag) 

aumentava o coeficiente de expansão térmica e o intervalo de fusão, no entanto, 

elevadas quantidades podiam manchar a porcelana em virtude do 

desprendimento de vapor de prata durante o aquecimento, formando uma fase 

coloidal que impregnava na camada superficial da porcelana. 
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Posteriormente, ligas de metais básicos, como níquel-cromo (Ni-Cr), cobalto-

cromo (Co-Cr) e titânio começaram a aparecer devido às baixas densidades e 

custos de processamento, elevada temperatura de fusão, alta tensão de 

escoamento e módulo de elasticidade. Estas também possuíam suas deficiências, 

tais como alta dureza, descoloração da porcelana e menor resistência à corrosão, 

se comparado às ligas nobres. Assim como nas ligas de metais nobres, 

misturavam-se metais básicos com o intuito de suprir a deficiência de cada 

elemento isoladamente.  

 

3.2. As cerâmicas Y-TZP 

 

Antigamente os minérios de zircônio eram reconhecidos como pedras preciosas. 

O nome do elemento químico, zircônio, advém da palavra árabe “zargon”, que é a 

junção de duas palavras persas “zar “(ouro) e “gun" (cor). A zircônia, o óxido do 

metal zircônio (ZrO2), foi primeiro identificada em 1789 pelo químico alemão 

Martin Heinrich Klaproth como produto da reação obtido após aquecimento de 

alguns minerais. Uma boa estabilidade química e dimensional, resistência 

mecânica e dureza, conjuntamente um módulo de elasticidade na mesma ordem 

de magnitude de um aço inoxidável se tornou a origem do interesse do uso da 

zircônia como possível material biocerâmico [30]. 

A zircônia é um cristal polimórfico que pode ser encontrado em três principais 

fases cristalinas à pressão atmosférica: monoclínica em temperatura ambiente até 

1170°C, tetragonal no intervalo 1170-2370°C e cúbica acima de 2370°C. A 

transição entre a fase monoclínica para a tetragonal envolve uma expansão 

volumétrica de 3 a 4%, gerando tensões e por sua vez, trincas em materiais pós-

sinterizados obtidos a partir de zircônia pura, nas temperaturas entre 1500-

1700°C, após resfriamento a temperatura ambiente. Para inibir tal transformação 

catastrófica, a adição de alguns óxidos é recomendada, tais como óxidos de 

cálcio (CaO), de magnésio (MgO), de cério (CeO) e de ítrio (Y2O3), gerando 

cerâmicas parcialmente ou totalmente estabilizadas nas fases tetragonal ou 

cúbica, à temperatura ambiente, em função da concentração de aditivo [31] [30] 

[32]. Na figura 1 [33] é possível observar a expansão volumétrica que ocorre na 



16 
   

 
 

transição da fase tetragonal para monoclínica pela diferença de volumes da célula 

unitária, de acordo com a temperatura. 

      Figura 1: Volume da célula unitária da zircônia em função da temperatura 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Kisi e Howard [33] 

O interesse pela zircônia estabilizada como material estrutural iniciou-se a partir 

da publicação Garvie et al. "Ceramic Steel?" [31] em meados da década de 1970, 

quando observaram que a transformação de fase tetragonal para monoclínica 

podia melhorar a resistência mecânica e tenacidade à fratura deste material. 

Neste caso, grãos de zircônia tetragonal metaestável, dispersos em matriz de 

zircônia cúbica, transformam-se em grãos monoclínicos quando a cerâmica é 

submetida à solicitação mecânica. O campo de tensão, associado à expansão 

volumétrica devido à transformação de fase, age em oposição ao campo de 

tensão que promove a propagação da trinca.  

A adição do óxido de ítrio em concentrações em torno de 2-3 mol% permite a 

predominância da fase tetragonal da zircônia como estrutura predominante, 

dando origem às Y-TZP. A fração de fase tetragonal retida à temperatura 

ambiente depende do tamanho de grãos, do teor de ítria e do grau de restrição 

das tensões na matriz [30]. Na figura 2, é apresentado o diagrama do sistema 

zircônia-ítria indicando as faixas de concentrações e a temperatura na qual 

determinada estrutura cristalina é predominante. 
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       Figura 2: Diagrama de fases do sistema zircônia-ítria 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fonte: Adaptado de Scott 1975 [34] 

O mecanismos de tenacificação, característico das 3Y-TZP, ocorre pois a energia 

associada à propagação da trinca é dissipada na transformação de fase e na 

redução das tensões de compressão devido à expansão de volume [31] [30]. O 

fenômeno é melhor expresso na figura 3 [30], onde é possível observar os grãos 

tetragonais metaestáveis se transformando, gerando o campo de tensão contrário 

à propagação da trinca.  

Figura 3: Transformação grãos tetragonais metaestáveis para monoclínicos com a 

propagação da trinca 

 

 

 

 

 

             

                   Fonte: Adaptado de Garvie, Hannink e Pascoe 1975 [31]  
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A transformação tm (tetragonal para monoclínica) pode ser melhor 

compreendida termodinamicamente, como um conjunto de fatores que influencia 

a variação da energia livre associada a esta transformação martensítica. Desta 

forma, há 3 fatores que definem qual o estado termodinamicamente mais 

favorável: um químico, um de tensão e outro de superfície dos grãos. Quanto ao 

fator químico que diz respeito à energia potencial que pode ser absorvida ou 

liberada durante uma reação química, sabe-se que por natureza, nas 

temperaturas de aplicações odontológicas, a energia da fase monoclínica é menor 

que a tetragonal e que se os outros dois fatores forem muito menores, a zircônia 

será monoclínica. Quanto ao fator tensão, este desempenha um papel crítico, de 

forma que a transformação não ocorre em grãos livres de qualquer tensão, 

mesmo se estes possuírem conteúdo de estabilizantes bastante inferior à região 

de estabilidade prevista no diagrama da figura 3 [34]. Por fim, o terceiro fator 

considera o tamanho dos grãos e sua superfície cristalina em determinada área. 

Portanto, o tipo de estabilizante, tensões residuais e crescimento de grãos 

influenciam o primeiro, segundo e terceiro termos, respectivamente [26].  

 

3.3 Y-TZP: A degradação em ambiente úmido e a translucidez 

 

Na década de 1980, as cerâmicas Y-TZP se tornaram muito populares na 

produção de cabeças de fêmur para próteses de quadril, devido à sua resistência 

mecânica e dureza. No entanto, em 2001, falhas “in vivo” de próteses de fêmur Y-

TZP desmotivaram o uso desta cerâmica na área biomédica. Associada 

inicialmente ao processo de degradação em ambiente corpóreo, verificou-se que 

nesse lote ocorreu falha de processamento. Nesta mesma ocasião, o uso da Y-

TZP foi introduzido na odontologia restauradora como suportes endodônticos, 

infraestruturas e coroas, embora a preocupação com a degradação em ambiente 

aquoso ainda continuasse sendo motivação de muitos estudos [35] [36]. 

Desde a descoberta do fenômeno de degradação em ambiente úmido das 

cerâmicas Y-TZP, modelos foram propostos para explica-lo. Dentre eles, o mais 

clássico traz a idéia de que a degradação a baixa temperatura inicialmente ocorre 

em grãos superficiais, permitindo a penetração da água e incorporação aos grãos 

de zircônia, que depois se destacam pela formação de microtrincas, aumentando 
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a rugosidade do meio circundante [37][38][39]. Em seguida, a degradação 

prossegue por um mecanismo de nucleação e crescimento dos grãos, até o 

destacar da estrutura do material, comprometendo a tenacidade à fratura e 

densidade da cerâmica [40][41][26]. Na primeira etapa, quando a água começa a 

penetrar na infraestrutura, o oxigênio da água se localiza em vacâncias ou sítios, 

enquanto o hidrogênio ocupa os interstícios adjacentes. A penetração de radicais 

da água leva a uma contração da estrutura, resultando na formação de tensões 

nos grãos superficiais. Em seguida, na segunda etapa, a transformação tm, 

iniciada em um primeiro grão, se estende não arbitrariamente, mas 

preferencialmente pelos grãos vizinhos. A nucleação ocorre primeiramente nos 

grãos mais instáveis, com menores teores de dopante ítria, muito grandes ou 

submetidos a elevadas tensões. Ao mesmo tempo em que a transformação do 

primeiro grão provoca tensões de grãos vizinhos, promovendo seu crescimento, 

este também é favorecido pelo efeito da penetração da água [42] [43] [44]. 

Lughi e Sergo 2010 [26] discutiram como os fatores que influenciam na 

degradação, isto é, tipo de estabilizante utilizado (no caso a ítria), as tensões 

envolvidas e o crescimento dos grãos, atuam isoladamente neste fenômeno.  

Quanto à atuação dos estabilizantes, não há mecanismos aceitos para explicar o 

fenômeno mas há suposições bem embasadas. A primeira delas, proposta por 

Lange et. al. 1986 [45] propuseram a partir de algumas observações em 

microscópio eletrônico, que a água reage com a ítria para formar agrupamentos 

ricos em Y(OH)3. Isso levaria ao esgotamento do estabilizante no ambiente dos 

grãos de zircônia, que se tornam livres para se transformarem em grãos 

monoclínicos [45]. Em segundo proposta, de acordo com Yoshimura et. al. 1987 

[38], o vapor d’água ataca e quebra a ligação Zr-O, levando ao acúmulo de tensão 

devido ao movimento do íon OH-. Por sua vez, isto geraria defeitos estruturais que 

atuariam como agentes nucleadores para as subsequentes transformações tm. 

Posteriormente, Chevalier e Gremillard 2009 [23], como já mencionado 

anteriormente, propuseram que o íon O2-, originado da água, é responsável pelo 

preenchimento das vacâncias de oxigênio, que se acredita ser uma das causas 

da desestabilização e por consequência, da degradação [35]. 
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Com relação às tensões associadas, Lughi e Sergo 2010 [26] discutiu-se um 

efeito denominado efeito autocatalítico. Basicamente, é evidente quando alguns 

grãos, já transformados, formam um sistema de duas fases com os grãos 

monoclínicos sob compressão, com o restante dos grãos tetragonais sob tensão 

de tração. Este efeito pode ser melhor compreendido a partir da figura 6 [26], 

separado em: (a) estágio inicial com a zircônia totalmente tetragonal envolta 

superficialmente pela água (líquida ou vapor); (b) um dos grãos tetragonais se 

transforma em monoclínico provocando uma elevação da superfície. Visto que um 

grão foi transformado, este é fortemente comprimido (-σ) pelos outros grãos 

tetragonais adjacentes que limitam sua expansão, que passam a assumir uma 

pequena tensão (+σ) contrária a esta compressão; (c) quando mais grãos se 

transformam para monoclínicos, o cenário em (b) se inverte, onde as forças de 

compressão diminuem para –σ2, colocando as de tração para +σ2. Microtrincas se 

formam a partir da transformação dos grãos, facilitando a difusão interna da água 

na estrutura, como mostra (b) e (c) [46].  

Figura 6: Efeito autocatalítico na transformação dos grãos tetragonais para grãos 

monoclínicos de zircônia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Lughi and Sergo 2010 [26] 
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Muitos pesquisadores, Watanabe et. al. 1983 [47], Lange 1986 [45], Garvie 1965 

e 1978 [48][49] e Tsukuma et. al. 1983 [50] reportaram a redução do tamanho de 

grão em materiais cerâmicos à base de Y-TZP, como fator determinante na 

estabilidade destes materiais. Segundo estes autores, há interpretações 

diferentes quanto ao tamanho de grão crítico necessário para a transformação 

tm ocorrer. Alguns se referem ao tamanho de grão crítico como o valor máximo 

possível, onde a zircônia tetragonal é termodinamicamente estável, onde nunca 

vai se transformar. Em contrapartida, outros reportam que este valor está 

associado ao tamanho máximo para o qual a fase tetragonal é observada em 

condições implicando: (a) metaestabilidade ao invés de estabilidade 

termodinâmica e (b) a necessidade das questões cinéticas. Existe um raio crítico 

(rc), onde r<rc, em que um grão de zircônia pode ser termodinamicamente estável 

na forma tetragonal, mesmo em baixas temperaturas. A redução do tamanho de 

grão tetragonal em torno deste valor rc possui o potencial de inibir completamente 

a degradação. Esta abordagem termodinâmica prediz o tamanho crítico em várias 

temperaturas para pós de ambas as zircônias: pura e estabilizada. No entanto, 

sabe-se que no sólido cristalino, os grãos não estão livres para expandir ou 

contrair como quando estão na forma de pó. Como citado anteriormente, isto gera 

tensões, além da produção de defeitos, permitindo a penetração da água e 

acelerando o processo de degradação. 

A partir de uma abordagem cinética, considerando-se o tempo em que a tm 

pode ocorrer, algumas observações podem ser feitas: a) a tensão local surge da 

incompatibilidade dos grãos devido a pequena anisotropia do CTE (coeficiente de 

expansão térmica), ao longo de diferentes eixos cristalográficos na zircônia, 

sendo ainda maior quanto maior for o grão e b) a cinética também depende do 

número de núcleos que podem ser formados a partir de grãos já transformados 

[37][45][48][49]. 

Estudos da degradação são geralmente realizados em ambiente úmido, sob 

pressão, para acelerar a degradação que ocorreria no corpo humano. 

Recentemente, Arata (2016) [51], concluiu que este problema não compromete o 

uso da zircônia como prótese odontológica, pois a redução da resistência 

mecânica só é significativa após centenas de anos. Entretanto, deve-se 
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considerar que esse desempenho também é função das condições de 

processamento cerâmico adotadas. 

Recentemente, um resultado promissor foi divulgado por Presenda et. al. 2017 

[21] em que foi demonstrado que a sinterização por energia de micro-ondas, por 

possibilitar maior densificação em temperaturas inferiores às empregadas em 

aquecimento resistivo, reduz a formação de grãos de fase cúbica. Quando grãos 

de estrutura tetragonal transformam-se para a estrutura cúbica, decorrente da 

difusão de ítria dos grãos de fase tetragonal, diminui a concentração de ítria 

(inferior a 3 mol%) nos grãos tetragonais adjacentes de forma a torná-los mais 

suscetíveis à transformação para a estrutura monoclínica que caracteriza a 

degradação [52]. 

A melhora da translucidez da Y-TZP também é um assunto de muito interesse 

para a área da odontologia, por possibilitar a eliminação da porcelana de 

cobertura, evitando, portanto, os problemas de delaminação e de adesão entre 

esses dois materiais [53].  

A primeira geração de zircônias 3Y-TZP continha 0,25% em massa de alumina 

com o objetivo de aumentar a dureza destes materiais. No entanto, estas 

zircônias apresentaram alta opacidade devido a birrefringência das fases 

cristalinas não cúbicas, resultando em espalhamento da luz pelos contornos de 

grão, poros e aditivos, tais como a alumina [54]. Ainda com o intuito de eliminar o 

uso de revestimentos, uma nova geração de zircônias monolíticas mais 

translúcidas estão sendo desenvolvidas no mercado. Estas zircônias visam 

principalmente a estética com maior translucidez, reduzindo o teor de alumina das 

zircônias comerciais anteriores e aumentando o tempo de sinterização em seu 

processamento [24] [54]. Sabe-se que não só alumina reduz a translucidez por 

agir como uma impureza na microestrutura, como também requer aumento da 

temperatura de sinterização para eliminação da porosidade da cerâmica, outro 

fator que influência nesta mesma propriedade [28] [54].  

Sabe-se que impurezas, possuindo índices de refração diferente da zircônia, 

contribuirá no espalhamento da luz quando esta atravessar contornos de grãos 

bifásicos [55]. Já defeitos pontuais, como vacâncias de oxigênio dentro da 
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estrutura, podem absorver a luz, interferindo em seu caminho óptico, 

principalmente para cerâmicas de zircônia sinterizadas em atmosferas reduzidas 

ou em ambientes controlados [56]. 

Adicionalmente, a zircônia tetragonal forma uma estrutura com cristais 

birrefringentes, isto é, os índices de refração variam de acordo com as diferentes 

direções cristalográficas ou de propagação da luz. A birrefringência acontece 

quando há descontinuidade dos índices de refração nos contornos de grão no 

caso em que o grão adjacente não tiver a mesma direção cristalográfica. Isto 

provoca simultaneamente, reflexão e refração nos contornos, divergindo o raio 

incidente e reduzindo sua transmitância [57] [55].  

Sabe-se que valores de tamanho de poros no intervalo de 200-400 nm, uma faixa 

típica de Y-TZP para aplicações odontológicas e em concentrações menores que 

0,05%, pode significativamente reduzir a translucidez das Y-TZP. Desta forma, 

elevadas temperaturas de sinterização, da ordem de 1510-1550°C são 

empregadas para alcançar a densidade mais adequada [57] [58] [59]. 

Estudos mostram que a redução do tamanho de grão pode aumentar os valores 

da translucidez de cerâmicas 3Y-TZP. No estudo de Zhang et. al. 2014 [28], que 

se baseou no cálculo da translucidez pela transmissão linear da luz, considerou-

se que o tamanho médio de grão, comparável a porcelanas dentárias (TIT = 2,5% 

para 1 mm de espessura), deve ser em torno de 70 a 82 nm, para 1,3 a 2 mm de 

espessura. Isto para o comprimento de onda de 555 nm, cujo valor representa 

maior sensibilidade à luz do dia, levando a uma maior percepção da luz verde, 

aparentando maior brilho. Desta forma, a redução do tamanho de grão possibilita 

adquirir melhor translucidez e ainda manter as propriedades mecânicas, conforme 

pode ser evidenciado na figura 7 [28]. 
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Figura 7: Diagrama para cerâmicas 3Y-TZP com o intervalo de tamanho médio de 

grão onde se pode relacionar translucidez e propriedades mecânicas 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

Fonte : Adaptado de Zhang [28] 

 

É possível observar que com o aumento do tamanho de grão, há maior 

probabilidade de grãos tetragonais se transformarem em monoclínicos em 

ambiente fisiológico, o que compromete a resistência mecânica da cerâmica. 

No estudo de Zhang [28], para o cálculo da transmissão linear de luz, utilizou-se o 

modelo de espalhamento de Rayleigh, proposto na equação 1 [28]. Neste modelo, 

deve-se considerar fatores tais como tamanho de grão, birrefringência da Y-TZP e 

sua espessura. 

De maneira mais restrita, este modelo descreve o espalhamento elástico da luz, 

ao atingir partículas muito menores que o comprimento de onda da luz incidente.  

Portanto, para uma faixa de aplicação válida deste modelo, um critério que atende 

à faixa de comprimentos de onda que o olho humano reconhece (555 nm), deve 

ser atendido, conforme demonstra a equação 2 [28], onde r é o raio do grão da 

3Y-TZP, n o índice de refração e λ o comprimento de onda.  
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           (1) 

 

 

Sendo: 

Δnave = birrefringência média 

n = índice de refração 

2r = diâmetro do grão 

t = espessura da 3Y-TZP 

λ = comprimento de onda da luz incidente 

R = perda devido a reflexão na superfície dos sólidos 

 

De maneira mais restrita, este modelo descreve o espalhamento elástico da luz, 

ao atingir partículas muito menores que o comprimento de onda da luz incidente.  

Portanto, para uma faixa de aplicação válida deste modelo, um critério deve ser 

atendido, conforme demonstra a equação 2 [28], onde r é o raio do grão da 3Y-

TZP, n o índice de refração e λ o comprimento de onda.  

 

 

           (2) 

 

Considerando os valores mínimo (370 nm) e máximo (750 nm) dos comprimentos 

de onda que o olho humano reconhece, o máximo tamanho de grão para que 

ocorra o espalhamento de Rayleigh, reside entre 50 e 110 nm. 

Comparando as células unitárias das estruturas cristalinas de zircônias 3Y-TZP, 

da monoclínica à cúbica, Krell et. al. [58] previram que os máximos valores de 

índice de refração Δnmax que podem ser assumidos, estariam entre 0,030 e 0,050 

[58]. Assumindo os grãos da 3Y-TZP aleatoriamente orientados, os valores de 

birrefringência podem ser estimados pela fórmula Δnave = 3/2 Δnmax [60]. Sendo 

assim, o estudo de Zhang [28] estipulou uma faixa de 0,020 a 0,033 para a 

birrefringência Δnave. 
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Por fim, para a espessura, Zhang [28] utilizou valores entre 0,5 a 2,0 mm, faixa 

apropriada para restaurações dentárias e valores de tamanhos de grão de 30 a 80 

nm, faixa representativa do limiar dos tamanhos de grão que permitem a 

transmissão linear da luz, para atender a faixa aplicável do espalhamento 

Rayleigh. Junto com a birrefringência estimada Δnave no valor de 0,033 e no 

comprimento de onda de 555 nm, foi possível então delimitar regiões utilizando a 

equação 1, onde a Y-TZP pode ser encontrada translúcida ou opaca, conforme a 

figura 8 [28]. Portanto, para uma translucidez adquirida pela transmissão linear de 

luz, quanto maior o tamanho do grão, menor deve ser a espessura a ser 

considerada [28]. 

 

Figura 8: Regiões de translucidez e opacidade de cerâmicas 3Y-TZP de acordo 

com espessura e tamanho de grão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Zhang [28] 

A equação de Rayleigh simula matematicamente valores mas também é possível 

calcular a translucidez a partir de outro método padronizado por meio do 

parâmetro de translucidez (PT). Este parâmetro surge de um sistema de cores 

CIELab* utilizado para medição de cor, desenvolvido pela Commision 

Internationale de I’Eclairage na década de 70, quando foi possível expressar a 

diferença de cor numericamente, de modo que corresponde a percepção visual. A 

cor passou a ser expressa por 3 coordenadas: valor L* ou grau de luminosidade 

do objeto, tendo como extremos o banco e o preto e os parâmetros a* e b*, os 

quais indicam as cores + a* vermelho, - a* verde, + b* amarelo e – b* azul [61][62].  
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Sendo assim, o parâmetro de translucidez (PT) pode ser estabelecido pela 

diferença de cor (ΔE) apresentada pelo material sob fundo preto (Yb) e branco 

(YW). Com a utilização de coordenadas de cor L*, a* e b*, é possível calcular a 

diferença de cor utilizando a equação 3 [63]: 

 

    (3) 

 

As diferenças de valores encontradas para ΔE evidenciam diferenças na 

composição química e microestruturas apresentadas pelos materiais. Portanto, 

quanto maior for à quantidade de luz que passa através do material, maior será 

sua translucidez.  

3.4 Sinterização por micro-ondas 

 

Para a fabricação da zircônia para aplicação odontológica restauradora é 

comumente utilizada a sinterização por fornos resistivos convencionais. No 

entanto, o uso destes fornos exige longo tempo de fabricação, tanto no 

aquecimento como no resfriamento, elevando o custo do processo. A zircônia 

odontológica pode ser sinterizada em forno micro-ondas, no qual ocorre o 

aquecimento da peça do interior para o exterior assim como do exterior para o 

interior. O aquecimento externo é exercido por susceptores (materiais que 

absorvem energia eletromagnética e transformam em calor), tais como carbeto de 

silício ou silicato de molibdênio, por condução térmica. Como resultado de um 

aquecimento em duas direções, o fluxo de calor e o gradiente térmico aumentam, 

gerando um processo mais rápido e uniforme com menos tensões térmicas [9]. 

No aquecimento interno, a energia por micro-ondas é transformada em calor 

diretamente de dentro do material para fora, a partir das oscilações das moléculas 

e átomos com o campo eletromagnético, possibilitando um aquecimento 

volumétrico, melhor expresso na figura 4 [10] . 
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Figura 4: Representação sistemática de: (a) Aquecimento convencional e (b) 

aquecimento por micro-ondas 

 

                                            Fonte: Menezes et al 2007 [10] 

Micro-ondas é uma forma de energia eletromagnética operando na frequência de 

0,3-300 GHz. O aquecimento por micro-ondas é então, o processo onde o 

aquecimento é gerado internamente pelas interações da energia eletromagnética 

com a matéria. Conforme as ondas eletromagnéticas penetram e se propagam 

pelo material dielétrico, estas interagem com seus dipolos moleculares, induzindo 

o campo elétrico interno. Por sua vez, este campo elétrico acarreta na 

reorientação dos dipolos quando estes buscam se alinhar com o campo 

eletromagnético. No entanto, o campo eletromagnético está constantemente 

mudando criando diferenças de fase entre o campo e os dipolos. Estas diferenças 

de fase resultam em colisões aleatórias dos dipolos causando perda de energia. A 

perda de energia associada às colisões é então transformada em energia térmica 

[64]. 

O aquecimento por micro-ondas é dependente do material e da taxa de absorção 

do mesmo que, consequentemente, aumenta drasticamente conforme o aumento 

da temperatura. A taxa de absorção de energia é função não só da perda 

dielétrica, mas do tamanho de grão, porosidade, frequência, condutividade 

elétrica. Classicamente, há diversos mecanismos de absorção identificados pela 
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interação das micro-ondas com a matéria, mas sua grande maioria envolve 

processos de reorientação de dipolo e carga iônica [64]. 

Existem basicamente três tipos de materiais, com relação à forma de interação 

com as micro-ondas. Os materiais transparentes permitem a passagem total das 

micro-ondas através de si, por possuírem baixos fatores de perda dielétrica e 

grande profundidade de penetração e portanto, sem perdas significativas de 

energia. As cerâmicas são geralmente transparentes às radiações micro-ondas e 

podem se tornar materiais potencialmente absorvedores acima de uma 

determinada temperatura. Os materiais opacos refletem as ondas 

eletromagnéticas, com os metais representando a maior parte desta categoria.  

Na última categoria, há uma subdivisão, dividindo o primeiro grupo dentre os 

materiais com elevadas perdas dielétricas, constituídos por duas ou mais fases, 

tais como CuO (óxido de cobre), Co2O3 (óxido de cobalto), SiC (Carbeto de 

silício), entre outros. O segundo grupo se refere aos materiais de absorção mista, 

em que a matriz é um isolante com baixas perdas e a fase dispersa constituída 

por materiais com elevadas perdas dielétricas. Os três grupos aparecem melhor 

representados segundo a figura 5 [10]. 

Figura 5: Classificação de materiais segundo sua interação com radiação micro-

ondas 

 

 

 

 

 

 

 

         Fonte: Menezes et. al.  2007 [10] 
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Em 2006, Garcia-Gañan et al [16] demonstraram o efeito da sinterização por 

micro-ondas na obtenção de materiais com alta densificação, com menores 

tempos e tamanhos de grão. Amostras cerâmicas preparadas a partir de pós de 

zircônia da marca TOSOH com tamanhos de partícula 28 nm, foram sinterizadas 

a 1400°C e 1500°C por 30 e 20 minutos respectivamente. Elevados valores de 

densidade (>98%DT) foram obtidos para as amostras sinterizadas em ambos os 

grupos, comprovando que a radiação micro-ondas pode densificar amostras de 

zircônia 3Y-TZP mais rapidamente comparado ao aquecimento convencional. 

Ainda neste estudo, os tamanhos de grão após sinterização permaneceram 

bastante similares ao tamanhos dos materiais (pós) de partida, em torno de 35 nm 

(1400°C) e 45 nm (1500°C) nm, indicando a possibilidade do controle do 

crescimento de grão por este método. 

Em 2008, Mazaheri et al [15] demonstraram que o efeito da sinterização por 

micro-ondas, na densificação de cerâmicas 8Y-TZP, depende da taxa de 

aquecimento aplicada durante o processo. Neste estudo, houve 3 tipos de 

processamento diferentes: resistivo convencional com taxa de aquecimento a 

5°C/min, micro-ondas a 5°C/min e micro-ondas a 50°C/min. Foi possível observar 

que na temperatura de 1250°C, a sinterização por micro-ondas a 5°C/min 

promoveu um aumento de 15% na densificação comparando-se com os outros 

processamentos. Esta diferença deve-se aos mecanismos atribuídos a cada 

sinterização.  

Como mencionado anteriormente, no convencional, o calor transferido por 

condução pela superfície, requer maiores tempos e este fluxo pode, de alguma 

forma, atrasar a ativação de mecanismos de densificação. Já por micro-ondas, 

evidenciou-se a otimização pelo aquecimento volumétrico, necessitando menores 

tempos para ativação dos mesmos mecanismos. As amostras sinterizadas por 

micro-ondas a 50°C/min apresentaram menores valores de densidade devido a 

esta taxa de aquecimento posicionar o começo dos mecanismos de densificação 

durante o tempo em que normalmente são ativados [15]. Além disso, a diferença 

de densidade das amostras destes três grupos diminui em temperaturas acima de 

1300°C, demonstrando que alcançando temperaturas deste patamar, as 

cerâmicas atingiram densificação total, independente do tempo de sinterização. 
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No estudo de Monaco et. al. 2015 [18], cerâmicas 3Y-TZP com densidade 

superior a 99% em relação à densidade teórica foram produzidas com tamanhos 

de grão menores que 100 nm, via sinterização por micro-ondas, na frequência de 

2,45 GHz. Além disso, pode-se obter microestruturas de tamanhos de grão mais 

homogêneos e com bom desempenho mecânico [18] [19]. Foram estabelecidas 3 

curvas de aquecimento: a) 12°C/min até 1300°C e 5°C/min até 1450°C e 1480°C 

para o forno convencional; b) com aplicador multi-mode até temperatura de 

1200°C permanecendo em ciclos com duração de 4 a 6 minutos para forno micro-

ondas e c) com aplicador single-mode, até 1100°C e 1200°C com ciclos de 6 a 25 

minutos também para forno micro-ondas. Os diferentes aplicadores variam as 

regiões onde a radiação é mais intensa dentro da câmara do forno. Enquanto no 

aplicador multi-mode é gerado uma menor densidade de campo, no single-mode 

a radiação aplicada é seletiva, sendo possível ajustar e assegurar as regiões de 

maior densidade de acordo com a resistência do equipamento. As micrografias 

das amostras sinterizadas por micro-ondas comprovaram maior uniformidade do 

tamanho dos grãos. Estes dados são importantes para materiais cerâmicos, pois 

a presença de alguns grãos com crescimento exagerado pode ser deletério para 

as propriedades mecânicas. Com estas condições de processamento, confirma-

se o efeito do fenômeno de aquecimento volumétrico, característico desta técnica. 

Segundo Barchetta 2015 [19], para avaliação da sinterabilidade de cerâmicas Y-

TZP, utilizou-se as temperaturas de sinterização de 1400°C e 1450°C, por 15 

minutos, variando-se os procedimentos de resfriamentos sendo estes: a) Rápido 

(amostras retiradas imediatamente do forno após término do tempo no patamar); 

b) amostras retiradas do forno até a temperatura atingir 400°C com taxa de 

resfriamento de 25°C/min e c) lento (amostras retiradas após resfriamento do 

forno a 25°C, também com resfriamento à 25°C/min). Para as amostras 

sinterizadas em forno convencional, definidas como grupo controle, foram 

utilizadas as condições de 1530°C por 2 horas. Neste trabalho, todos os grupos 

de Y-TZP apresentaram predominantemente a fase cristalina tetragonal como 

estrutura final. Tamanhos de grão da ordem de 0,6 µm foram obtidos para o grupo 

controle, em comparação aqueles sinterizados por micro-ondas, com tamanhos 

de 0,2-0,3 µm, mostrando mais uma vez a redução do tamanho promovido por 

esta técnica. Este resultado também foi visivelmente perceptível pelas 
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micrografias adquiridas. Valores próximos de densidade foram obtidos por micro-

ondas a 1450°C por 15 minutos e o grupo controle (1530°C por 2h), indicando 

relevante otimização do processamento. Não houve maiores diferenças de 

tamanhos de grão e densidade para os diferentes resfriamentos utilizados. O 

trabalho se baseou no parâmetro do patamar de 15 minutos devido ao melhor 

desempenho frente a outros tempos de sinterização, como 30 min, 1 hora, 2 

horas e 3 horas, de acordo com Almeida 2015 [65]. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A visão geral da metodologia adotada neste estudo é apresentada no fluxograma 

da figura 9. 

Figura 9: Fluxograma panorâmico dos estudos de sinterização por micro-ondas e 

forno resistivo dos materiais 3Y-TZP com as respectivas análises mecânicas, 

microestruturais, ópticas e de envelhecimento hidrotérmico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor próprio 
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4.1 Materiais 

 

O estudo foi realizado a partir do pó de Y-TZP sintetizado em laboratório, na 

concentração de 3 mol% de ítria, e de blocos pré-sinterizados Y-TZP, de duas 

procedências comerciais diferentes: Vita Zahnfabrik (VITA In-Ceram 2000 YZ 

CUBES 4019; Vita Zahnfabrik, Alemanha) e 3M Lava Plus High Translucent, EUA. 

As de procedência comercial já são aplicadas atualmente na fabricação de 

próteses odontológicas.  

 

4.2 Produção do pó cerâmico de zircônia Y-TZP e etapas de processamento 

 

A síntese por coprecipitação foi escolhida para produzir pós de zircônia 

estabilizada com ítria na concentração 3 mol% [66]. Nesta rota, melhor 

representada pela figura 10, soluções de oxicloreto de zircônio e cloreto de ítrio 

foram utilizadas como materiais de partida. Considerando-se a estequiometria dos 

elementos presentes na reação, as soluções foram misturadas e diluídas em água 

para alcançar a concentração de óxido de 35 g/L. A coprecipitação ocorreu pela 

adição da solução de hidróxido de amônio 3 mol/L. 

A reação foi mantida sob vigorosa agitação mantendo-se o pH 10. A suspensão 

em gel formada foi lavada com água até que todos os íons cloreto fossem 

retirados, o que foi verificado pelo teste com nitrato de prata. O precipitado, então, 

foi lavado com etanol e em seguida tratado com butanol em uma destilação 

azeotrópica. Assim que se atingiu o ponto de ebulição do butanol (117°C), toda a 

água foi removida do gel, realizou-se a calcinação a 800°C por 1 hora.  

O pó formado foi submetido à moagem de alta energia em meio de etanol durante 

4 horas e transportado para estufa a 60°C para secagem e remoção do etanol por 

evaporação. Em seguida, realizou-se a prensagem uniaxial com o objetivo de 

preparar pastilhas nas dimensões de 10 mm de diâmetro (N=18), sendo três 

amostras para cada condição de sinterização a ser descrita no item 4.4.  
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Figura 10: Fluxograma da rota de síntese por coprecipitação e processamento do 

pó cerâmico de Y-TZP 

 

                                           Fonte: Autor próprio 

4.3 Processamento da cerâmica Vita e Lava Plus comercial 

 

Blocos pré-sinterizados da marca Vita (V) e Lava Plus (LP) foram cortados e 

polidos até assumirem a forma de pastilhas nas dimensões 15 × 2 mm (diâmetro x 

altura). As pastilhas foram lixadas usando-se lixas d’água nas granulações 100, 

400, 600, 1200, 2500 e 3000 antes da sinterização.Os procedimentos adotados 

são apresentados no fluxograma da figura 11. 
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Figura 11: Fluxograma da produção das amostras de cerâmicas 3Y-TZP de 

procedência comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor próprio 

4.4 Sinterização por forno micro-ondas e forno resistivo convencional 

 

Ambos os grupos, produzidos em laboratório e comerciais, foram sinterizados em 

forno micro-ondas modelo FE-1700, 1,4 kW, 2,45 GHz, susceptor SiC, marca INTI 

– Brasil, a 1350°C e 1450°C por 15, 30 e 60 minutos. A sinterização em forno 

resistivo tipo caixa (convencional) foi realizada a 1530°C por 2 horas para as 

amostras co-precipitadas e Vita. Neste mesmo forno, as amostras LP foram 

sinterizadas a 1450°C por 2 horas, condições estas indicadas pelos fabricantes 

destas cerâmicas. O resfriamento foi realizado de forma rápida, conforme 

proposto por Barchetta [19]. 

Diferentes taxas de aquecimento para forno micro-ondas e convencional foram 

utilizadas, de acordo com intervalos de temperatura pré-definidas. No micro-

ondas, as taxas foram: 25°C/min até 1000°C, 15°C/min até 1300°C e 5°C/min até 

1450°C. No convencional foram: 10°C/min até 800°C, 5°C/min até 1530°C e 

resfriamento a 25°C/min até temperatura ambiente. 

A nomenclatura das amostras foi estabelecida da seguinte forma: CP (amostra 

cerâmica obtida a partir do pó sintetizado por coprecipitação), V (amostra 



37 
   

 
 

cerâmica obtida a partir do bloco pré-sinterizado Vita), M sinterização realizada 

em forno de micro-ondas e C sinterização em forno resistivo convencional. Os 

números subsequentes referem-se à temperatura e tempo de sinterização, 

respectivamente. Exemplificando, a codificação CP-M-1450-30 significa: amostra 

cerâmica obtida a partir do pó coprecipitado em laboratório, sinterizada em forno 

de micro-ondas a 1450oC por 30 minutos. 

 

4.5 Técnicas de caracterização das amostras sinterizadas 

 

4.5.1 Medidas de densidade aparente 

 

Os valores de densidade aparente foram obtidos pelo método de imersão em 

água segundo norma ASTM C373-88 [67], seguindo o princípio de Arquimedes. 

Neste método, massas secas (ms) das amostras foram obtidas antes de uma 

fervura durante 1h em água destilada. Após a fervura, realizou-se 5 medidas de 

massa imersa (mi) e massa úmida (mu) das pastilhas. Sendo assim, utilizou-se a 

equação 4 descrita abaixo.  

 

           (4) 

 

ρ = densidade (g.cm-³); 

Ms, Mu , Mi = massa seca, úmida e imersa respectivamente (g) 

 

4.5.2 Caracterização por difração de raios X (DRX) e quantificação pelo 

método de Rietveld.  

 

Todos os grupos foram submetidos para análise por difração de raios X (DRX), 

Bruker Advance D8, Cu Kα, 1,2 kW, 2θ 12-80°, 40 kV, 30 mA. As estruturas das 

fases foram identificadas no Inorganic Crystal Structure Database – ICSD [68]. A 

quantificação das fases cristalinas foi determinada pelo método de refinamento 

Rietveld a partir do programa General Structure Analysis System (GSAS) [69]. O 

método de Rietveld é baseado na comparação via programa computacional entre 
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o padrão de difração observado ou experimental e um calculado. O padrão 

calculado é obtido inicialmente a partir da radiação utilizada na aquisição de 

dados, parâmetros da célula unitária e posições atômicas. Esses fatores são 

suficientes para a definição das posições e intensidade dos picos. Além dessas 

variáveis, no refinamento são aplicados modelos matemáticos para ajustes de 

distorções do difratograma. Entre as possibilidades, são refinados fenômenos de 

alargamento dos picos por função lorentziana e gaussiana, fatores térmicos, 

funções de radiação de fundo, absorção, deslocamento da amostra entre outros. 

Durante o refinamento, o padrão calculado é repetidamente comparado ao 

experimental e os parâmetros do modelo são ajustados pelo método dos mínimos 

quadrados. Ao final do refinamento, o método fornece um fator (Chi²) que resume 

a diferença entre ambos os padrões, sendo que quanto menor este valor e mais 

próximo de 1, melhor a qualidade do refinamento. Uma grande vantagem deste 

método é a eliminação da necessidade de preparação de amostras padrão para 

comparação das intensidades dos picos, já que a obtenção do padrão de difração 

comparativo é calculado por meio de modelos matemáticos [70]. 

Os parâmetros de refinamento Rietveld mais utilizados neste estudo foram: 

fatores de escala, parâmetro da célula, padrão de fundo, perfil de picos, 

deslocamento da amostra, fatores térmicos, orientações preferenciais, entre 

outros.  

4.5.3 Análise por microscopia eletrônica de varredura e tamanho de grão 

As microestruturas das amostras polidas, submetidas à tratamento térmico a 

100°C abaixo da temperatura de sinterização, por 30 minutos e foram observadas 

em microscópio eletrônico de varredura MEV-FEG, JSM-6701F, Jeol. A 

quantificação do tamanho médio dos grãos foi realizada pela medida da distância 

média entre pares de retas paralelas tangentes ao contorno projetado do grão 

(diâmetro de Feret), utilizando o programa Image J 1.45S [71]. A média foi 

calculada com base na medida da dimensão de cerca de 900 grãos por amostra. 
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4.5.4 Testes mecânicos de dureza e tenacidade à fratura 

A dureza foi determinada pelo teste de impressão Vickers (VMT-7, Buёler) com 

aplicação de 10 N de carga por 15 segundos. Nestas condições, trincas são 

originadas na superfície polida das amostras para determinar a tenacidade à 

fratura. Foram realizadas 5 impressões por amostra para garantir a estatística dos 

dados. O tipo de trinca foi identificada pela observação em microscópio óptico, 

após leve polimento com suspensão diamantada de 1 mícron. Neste caso, trincas 

menos profundas, que são eliminadas com o polimento, são classificadas como 

Palmqvist e as mais profundas como radial-mediana [72]. 

Os valores de dureza foram calculados segundo a equação 5, onde P é a pressão 

aplicada (N) e d, a distância da diagonal do losango formado pela impressão (m). 

Os valores de tenacidade a fratura (KIC) foram determinados pelas equações 6 e 

7, relativas às trincas do tipo Palmqvist e radial-mediana, respectivamente. O 

esquema da figura 12 demonstra os dois tipos de trinca e suas profundidades 

[72]. 

 

Hv =  
αP

d2
                      (Eq. 5) 

 

KIC = 0,0319 
P

a l
1

2⁄
     (Eq. 6) 

 

𝐾𝐼𝐶 = 0,0824 
P

 𝑐
3

2⁄
      (Eq. 7) 

Sendo:  

Kic = tenacidade à fratura (MPa.m1/2) 

P = força aplicada (N);  

a = comprimento da semidiagonal de impressão(m) 

 l = comprimento da trinca (m)  

c = a+l (m) 
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Figura 12: Esquema com os dois tipos de trinca: (a) radial-mediana e (b) 

palmqvist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fonte: Adaptado de Ponton, 1989 [72] 

 

4.5.5 Análise da translucidez 

Para avaliação do comportamento óptico das cerâmicas sinterizadas, a análise da 

translucidez foi realizada com o auxílio de um espectrofotômetro CM 3700d 

(Konica Minolta) que opera na faixa de comprimento onda de luz visível (400 a 

700 nm). Para realização do teste, as amostras foram polidas com as pastas 

diamantadas de 15, 9, 6, 3 e 1 µm para atingirem superfície especular com o 

brilho adequado para o teste. A espessura de todas as amostras foi padronizada 

em 0,54 ± 0,03 mm para fins de reprodutibilidade, visto que esta variável pode 

influenciar nos resultados. O parâmetro de translucidez (PT) foi obtido pela 

diferença de cor ΔE, a partir da equação 3 apresentada na seção 3.4. O teste foi 

realizado com os grupos de maior densidade. 

4.6 Ensaios de envelhecimento hidrotérmico 

Os ensaios de envelhecimento foram realizados em um reator hidrotérmico 

pressurizado (Parr Instrument modelo 4566 MiniReactor, Illinois, EUA) em água 

deionizada na temperatura de 150°C, nos tempos de 25h, 70h, 100h e 140h. 

Estas condições seguem metodologia padrão de trabalhos anteriores [73]. As 
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amostras envelhecidas foram dos grupos de maior densidade. Todas as 24 

amostras foram retiradas do reator hidrotérmico de forma progressiva de acordo 

com os períodos de envelhecimento estipulados. 

4.7 Técnicas de caracterização das amostras envelhecidas em reator 

hidrotérmico 

4.7.1 Caracterização por difração de raios X e quantificação pelo método de 

Rietveld 

A análise das estruturas cristalinas presentes nas amostras envelhecidas em 

reator hidrotérmico foram realizadas pela técnica de difração de raios X, conforme 

já mencionado anteriormente na seção para amostras sinterizadas. Foi gerado um 

difratograma para cada para amostra envelhecida em reator hidrotérmico nos 

diferentes períodos (25h, 70h, 100h e 140h). Com o auxílio do método de Rietveld 

(seção 4.5.2), foi avaliada a transformação de estruturas cristalinas ao longo dos 

ciclos de envelhecimento.  

4.7.2 Análise da camada transformada por microscopia eletrônica de 

varredura 

Foi realizada a análise da profundidade da camada transformada em MEV (TM 

3000, Hitachi), a partir de micrografias da secção transversal das amostras. 

Foram avaliadas uma amostra de cada material na melhor condição de 

sinterização (maior densidade), nos ciclos de 25h e 100h para observação da 

evolução da profundidade da camada. As amostras foram cortadas e polidas com 

pastas de polimento 15, 9, 6, 3 e 1 µm. A profundidade da camada transformada 

foi medida pelo software Image J, o mesmo utilizado para a contagem de grãos. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Caracterização das amostras sinterizadas 

 

5.1.1 Densidade e tamanho de grão 

 

Os valores de densidade relativa e tamanho de grão das amostras dos grupos 

preparados a partir dos pós coprecipitados (CP) e comercial pré-sinterizado Vita 

Zahnfabrik (V), sinterizados em forno de micro-ondas, são apresentados na tabela 

1. A comparação com as amostras CP, V e LP sinterizadas em forno 

convencional foi feita com base nos resultados obtidos por Matsui [74] e Arata 

[51], os quais avaliaram os mesmos materiais estudados neste trabalho. Neste 

caso, as condições de sinterização foram estabelecidas pelos fabricantes Vita 

(1530oC/2h) e 3M-Lava Plus (1450°C/2h). Elevados valores de densidade relativa 

(em torno de 98 DT%) foram observados para as amostras sinterizadas em micro-

ondas na temperatura de 1450°C. O tempo de sinterização não exerceu influência 

na densificação das amostras nesta temperatura. As amostras Y-TZP sinterizadas 

a 1350oC apresentam baixos valores de densificação, resultados estes de acordo 

com o estudo de Barchetta [19] em que foram avaliadas amostras pré-

sinterizadas de outra procedência comercial. Nas figura 13 a 15 são apresentadas 

as micrografias MEV-FEG das cerâmicas preparadas. 
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Tabela 1: Valores de densidade aparente e de tamanho de grão dos grupos Y-

TZP sinterizados em forno de micro-ondas e comparação com dados da literatura 

de Y-TZP sinterizadas em forno convencional. 

Amostras 
Densidade relativa 

(%DT)*** 
Tamanho de grão 

(nm) 

    CP-M-1450-30 98,2±0,37 355±109 

    CP-M-1450-15 98,2±0,09 347±118 

    V-M-1450-30 98,9±0,03 349±122 

    V-M-1450-15 98,6±0,41 332±130 

    V-M-1350-30 92,7±0,36 169±73 

    V-M-1350-15 89,2±1,37 260±88 

LP-M-1450-15 97±0,24 309±88 

LP-C-1450-2h** 98 778±81 

CP-C-1530-2h * 99 569±349 

V-C -1530-2h ** 98,5 705±0,37  

           *dados de Matsui [74]; **dados de Arata [51]; ***densidade téorica = 6,1;         

                                         Fonte: autor próprio 
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Figura 13: Micrografias dos grupos CP-M sinterizados em forno micro-ondas: (a) 

CP-M-1450-30; (b) CP-M-1450-15;  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Autor próprio 
 
Figura 14: Micrografias dos grupos V-M sinterizados em forno micro-ondas: (c) V-

M-1450-30; (d) V-M-1450-15; (e) V-M-1350-30; (f) V-M-1350-15;  

 
 
 

   
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                   
                                               
 
 

Fonte: Autor próprio 
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Figura 15: Micrografia do grupo LP-M sinterizado em energia de micro-ondas: (g) 

LP-M-1450-15 

 
                                              
 
 

 

 

 

 

 

            Fonte: autor próprio 
 

Segundo a literatura, para cerâmicas 3Y-TZP na temperatura de sinterização de 

1200°C, já se alcançam densidades relativas de 99,5% e propriedades mecânicas 

comparáveis à sinterização convencional a 1400°C [21]. No caso das Y-TZP 

deste trabalho, pode-se notar que valores similares de elevadas densidades, 

foram obtidas com 1450°C em micro-ondas e 1530°C por aquecimento  

convencional.  

As imagens MEV-FEG da figura 13 a 15 confirmam a boa densificação das 

amostras sinterizadas a 1450oC. A porosidade residual intergranular e o menor 

tamanho de grão das amostra V-M-1350 também são evidenciados pela análise 

de microscopia. As amostras sinterizadas a 1450oC dos grupos CP-M, V-M e LP-

M apresentaram similaridade quanto ao tamanho de grãos. Para a sinterização 

por micro-ondas por 30 minutos do grupo LP-M, não foi realizada a medida de 

tamanho de grão devido a menor densidade se comparada às amostras do 

mesmo grupo por 15 minutos. Comparando-se aos demais valores da tabela, 

esperava-se que as amostras sinterizadas a 1350°C apresentasse menor 

tamanho de grão. Comparativamente às amostras sinterizadas em forno 

convencional a 1530oC por 2 horas, com o uso da sinterização por micro-ondas 
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foi possível atingir elevada densificação e reduzir o tamanho de grão em cerca de 

50% para a cerâmica comercial Vita, 40% para a cerâmica sintetizada em 

laboratório e 60% para a Lava Plus monolítica.  

Segundo o estudo de Ramesh et. al. [75], houve pequena diferença entre 

tamanho de grão entre as duas técnicas de sinterização, para temperaturas acima 

de 1300°C. Isto indicaria que o processo de densificação total se completa e o 

crescimento de grãos procedeu independentemente do método utilizado. 

No presente estudo, apesar de não se ter trabalhado com temperaturas em micro-

ondas superiores a 1500°C para comparação de tamanho de grão entre 

temperaturas mais similares ao convencional, nota-se uma significativa diferença 

no tamanho de grão das cerâmicas obtidas pelos dois métodos. Para tal, o 

parâmetro temperatura de sinterização seria suficiente para explicar este 

comportamento. Entretanto esta diferença também aparece para outras 

cerâmicas 3Y-TZP, de diferentes procedências, sinterizadas pelos dois métodos à 

1300°C. Isto pode ser explicado pelo fato de que uma das cerâmicas de partida 

ser pré-sinterizada e possuir diferentes tamanhos de grão que apareceram 

conforme variava-se as condições de pré-tratamento. Em um material pré-

sinterizado, as partículas já formaram “pescoços” entre si e portanto, conforme o 

tempo de processamento, estas se tornam disponíveis para formação de grãos 

ainda maiores [20].  

Portanto, pode-se inferir que o tamanho de grão seja influenciado pelo método de 

aquecimento e pelo tipo de material de partida, uma vez que para Ramesh et. al. 

[75], as amostras foram preparadas a partir de um pó comercial, não sendo 

submetidas a um pré-tratamento térmico, em blocos pré-sinterizados como neste 

estudo. 

Sabe-se que o crescimento de grão pode ser controlado ou impedido pela 

sinterização por micro-ondas, devido à rápida taxa de aquecimento, característica 

deste tipo de processamento. Em contrapartida, ao utilizar aceleradas taxas de 

aquecimento, os corpos cerâmicos podem não ter tempo suficiente para 

consolidação e por sua vez, atingir completa densificação, especialmente em 
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baixas temperaturas. Assim, estas taxas se tornam relevantes quando as peças 

são submetidas a temperaturas abaixo de 1300°C [15] [21]. 

No estudo de Presenda et. al. 2015 [20], com o objetivo de avaliar o efeito do 

patamar no tamanho de grão, utilizou-se 120 minutos para sinterização 

convencional e 10 minutos para micro-ondas. Foi reportado que a diferença 

encontrada entre os tamanhos de grão se deu pela diferença na técnica de 

sinterização. No aquecimento convencional, os contornos de grãos são aquecidos 

primeiro, ativando rapidamente a difusão de massa nas regiões de contato entre 

estes, o que sugere maiores tamanhos de grão. Já em forno micro-ondas, o 

aquecimento se inicia no núcleo do grão, criando um gradiente de temperatura 

que permite o fluxo de calor do interior para o seu contorno. 

 

5.1.2 Caracterização por difração de raios X e quantificação pelo método de 

Rietveld 

Os difratogramas de raios X das amostras Y-TZP sinterizadas em forno de micro-

ondas são apresentados na figura 16. 

Figura 16: Difratogramas de raios X dos grupos de amostras Y-TZP sinterizadas 

em forno micro-ondas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autor próprio 
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Todos os grupos apresentaram padrões de difração relacionados às fases 

cristalinas tetragonal e cúbica, com os principais picos a 30°, 35°, 52° e 60° 

aproximadamente. Não foram detectados indícios da fase cristalina monoclínica. 

Os resultados de quantificação de fases cristalinas por Rietveld das amostras Y-

TZP avaliadas no presente estudo são apresentados na tabela 2.  

 

Tabela 2: Concentração das fases cristalinas dos grupos de amostras sinterizadas 

em forno de micro-ondas e comparação com dados da literatura da Y-TZP 

sinterizadas em forno convencional 

 

Amostras 

[tetragonal]  [cúbica] 

(% em 
massa) 

(% em 
massa)  

CP-M-1450- 30 78,8 21,2 

CP-M-1450-15 88,5 11,5 

V-M-1350-30 89,2 10,8 

V-M-1350-15 89,6 10,4 

V-M-1450-30 87,4 12,6 

V-M-1450-15 89,6 10,4 

LP-M-1450-30 89,2 10,8 

LP-M-1450-15 83,2 16,8 

CP-C-1530-120 * 87,4 12,3 

V-C-1530-120 ** 77,8 21,9 

       *dados de Matsui [74];  **dados de Arata [51] 

    Fonte: autor próprio 

 

Com exceção da amostra LP-M-1450-15 e aquela cujo pó foi sintetizado em 

laboratório, sinterizada a 1450°C por 30 minutos (CP-M-1450-30), todas as 

amostras apresentaram concentração de aproximadamente 90% de fase 

tetragonal e 10% fase cúbica. Nota-se que a diferença de apenas 15 minutos no 

processamento em micro-ondas pode alterar significativamente a proporção das 

fases cristalinas presentes para as amostras CP e LP. Comparativamente à 

sinterização em forno convencional [74][51] observa-se, no caso do grupo CP, 

semelhança de resultado com a amostra sinterizada a 1450oC por 15 minutos. Por 

sua vez, menor concentração de fase cúbica (10,4 à 12,6) foi obtida para todas as 
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cerâmicas de procedência Vita comercial sinterizadas em forno de micro-ondas, 

diferenciando-se das amostras deste grupo sinterizadas em forno convencional. 

De acordo com a literatura, o aumento da concentração de fase cúbica na 3Y-TZP 

ocorre devido à difusão do ítrio entre os grãos adjacentes, de forma que a 

concentração de ítria passa a ser inferior a 2 mol% nos grãos de estrutura 

tetragonal e de 6-7 mol% nos grãos de estrutura cúbica. A presença de fase 

cúbica na cerâmica Y-TZP é prevista no diagrama de fases Y2O3-ZrO2, quando 

sinterizada entre 1400°C e 1550oC, sendo que a proporção entre as fases varia 

em função da temperatura [34]. A formação da fase cúbica foi demonstrada 

experimentalmente por Ruiz e Readey [76] e, mais recentemente, Matsui et al 

[77].  

5.1.3 Dureza e tenacidade à fratura  

Realizou-se teste de dureza Vickers nas amostras sinterizadas por energia de 

micro-ondas de maiores valores de densidade (>98%DT). Destas, apenas as 

amostras do grupo CP-M-1450-15 não foram mensuradas devido a porosidades, 

o que dificultou a visualização das trincas. Todos os grupos apresentaram trincas 

mais profundas e portanto, do tipo radial mediana. Na figura 17 pode ser 

observado, em todos os grupos, a formação de trincas intergranulares, 

comportamento este que contribui para o mecanismo de tenacificação da 

cerâmica [78]. 

Os resultados de dureza e tenacidade à fratura apresentados na tabela 3 são 

compatíveis com os obtidos em diversos estudos divulgados na literatura [20] [21] 

[75]. Os valores de dureza são similares para a maioria das amostras, sendo 

menor para a amostra CP-M-1450-30 e com maior desvio padrão no caso da V-C-

1530-2h. Os valores de KIC também foram similares para a maioria, com exceção 

das amostras V-C-1530-2h e V-M-1450-30 que apresentaram os maiores valores 

de tenacidade. No caso do grupo LP-M, os valores de dureza acompanharam os 

resultados das outras amostras, o que era esperado dado o tamanho de grão 

similar.  
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Figura 17: Micrografias das trincas geradas pelo teste de impressão Vickers das 

amostras: (a) CP-M-1450-30 (b) CP-C-1530-2h (c) V-M-1450-30 (d) V-M-1450-15 

(e) V-C-1530-2h  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Fonte: Autor próprio 
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Tanto para forno convencional quanto para micro-ondas, valores de tenacidade à 

fratura de todas as amostras da tabela 3 estão dentro de uma faixa de 5,0 a 6,0 

MPa.m1/2. Em comparação ao trabalho de Amat et. al. 2018 [79], esperava-se 

maiores valores de tenacidade para o grupo LP-M. Apesar do aquecimento ter 

sido em forno convencional para zircônia monolítica, estes autores encontraram 

na mesma temperatura de sinterização de 1450°C, valores de tenacidade de 

aproximadamente 8,0 MPa.m1/2. Além disso, para temperaturas superiores, em 

1550°C, a tenacidade da zircônia monolítica chegou a 13 MPa.m1/2. 

 

Tabela 3: Dados de dureza (Hv) e tenacidade à fratura (KIC) dos grupos 

sinterizados  em fornos de micro-ondas e convencional 

 

Amostras Hv (GPa) Kic (MPa.m1/2) 

V-M-1450-30 12,7 ± 0,1 5,9 ± 0,13 

V-M-1450-15 12,1 ± 0,12 6,1 ± 0,02 

V-C-1530-2h 11,5 ± 1,74 6,1 ± 0,3 

CP-M-1450-30 10,1 ± 0,4 5,4 ± 0,17 

CP-C-1530-2h 12 ± 0,21 5,2 ± 0,18 

LP-M-1450-15 12,7 ±  0,2 4,9± 0,08 

 

Fonte: Autor próprio 

 

Menores valores de tamanho de grão geralmente favorecem o aumento da dureza 

[80] mas no caso da amostra CP-M-1450-30 a maior concentração de fase cúbica 

contribui para redução do valor desta grandeza.  

Na faixa de tamanho de grão apresentada neste estudo (169 a 778 nm), 

esperava-se maiores valores de KIC para materiais com maior tamanho de grão, 

nos quais a transformação tetragonal  monoclínica ocorre com maior facilidade 

[81] [82]. Entretanto, a maior concentração de fase cúbica também contribui para 

redução de KIC [83]. Desta forma, no caso das cerâmicas avaliadas neste estudo, 

é possível afirmar que os dois fatores (tamanho de grão e concentração de fase 

cúbica) estejam atuando na definição da tenacidade à fratura.  
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5.1.4 Análise da translucidez 

Os valores de ΔE, que representam os parâmetros de translucidez, são expressos 

na tabela 4: Adotou-se para cálculo deste parâmetro a equação 3 apresentada na 

seção 4.5.5. 

Tabela 4: Dados de translucidez (ΔE) dos grupos de cerâmicas obtidos na melhor 

condição de sinterização (maior densidade) 

Amostras ΔE 

V-M-1450-30 17,32 

LP-C-1450-2h 12,79 

CP-M-1450-30 10,12 

V-C-1530-2h 8,28 

LP-M-1450-15 4,99 

CP-C-1530-2h 3,70 

 

Fonte: Autor próprio 

A partir da tabela 4, é possível observar que o maior valor de translucidez foi 

obtido para a amostra do grupo Vita sinterizada a 1450°C por 30 minutos, em 

contraste ao menor valor do grupo da amostra coprecipitada em forno 

convencional. 

Comparando os dados da tabela 1 e 4, todas as amostras do teste apresentaram 

elevados valores de densidade (>97% DT), demonstrando que a densidade não 

foi um fator determinante para explicar a diferença nos resultados de translucidez. 

Os valores de tamanho de grão deste trabalho (309 a 778nm) estão dentro do 

intervalo de 100 a 1000 nm, de acordo com o apresentado no gráfico de Zhang et. 

al. 2014 [28] da seção 3.4, região em que a luz pode sofrer espalhamentos devido 

a contornos de grão. Além disso, há o fator dos aditivos, tais como alumina, que 

agem como impurezas e portanto, agentes de espalhamento da luz. Sabe-se que 

o material Vita Zahnfabrik e Lava-Plus 3M contém, respectivamente, até 0,3 e 0,1 

% em massa de alumina [84][85]. Portanto, em uma faixa de tamanho de grão 

com espalhamentos de luz pelos contornos, na presença de alumina, esperava-se 

diferentes valores para a translucidez. Com isso, pode-se concluir que as 
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condições de processamento, tais como o método, tempo e temperatura de 

aquecimento podem ser utilizados para alcançar determinados valores de 

translucidez, dentro do intervalo de 100 a 1000 nm de tamanho de grão.  

Esperava-se que as amostras do material Lava-Plus 3M apresentasse maiores 

valores de translucidez, por ser uma cerâmica monolítica de uma geração de 

zircônias mais translúcidas como mencionado na seção 3.4. No entanto, a 

diferença de cor ΔE deve atender a uma determinada faixa, onde 5,5>ΔE>2,6 em 

que os valores sejam perceptíveis e aceitáveis [86]. Segundo resultados do 

estudo de Malkondu et. al. [87], esta faixa de valores de translucidez pode ser 

alcançada empregando-se algum outro material de recobrimento ou adesivos, tais 

como cimentos compostos por ionômeros de vidro, que influenciam na coloração 

final da cerâmica monolítica translúcida. No presente estudo, o valor da 

translucidez para Lava Plus, comparado a Ceramill Zolid; Amann Girrbach 

(cerâmica monolítica de outra procedência comercial), com espessuras de 0,5 e 

0,6 mm, respectivamente, revelou valores semelhantes sem a aplicação do 

recobrimento. Isto indicaria que a Lava Plus pode entrar na faixa aplicável acima 

com o emprego destes adesivos. 

Correlacionando os valores da tabela 4 com os tamanhos de grão das amostras, 

é possível observar que os valores de translucidez não foram muito discrepantes 

tanto para tamanhos na faixa de 300 nm (amostras sinterizadas por micro-ondas), 

quanto para grãos com 700 nm (amostras sinterizadas em forno convencional). 
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5.2 Caracterização das amostras envelhecidas em reator hidrotérmico 

5.2.1 Análise da profundidade da camada transformada 

As micrografias das amostras envelhecidas a 150°C em reator hidrotérmico estão 

expressas na figura 18. É possível observar, a presença da camada transformada 

em 25h para a amostra V-M-1450-30 e 100h para a amostra LP-M-1450-15.  

A partir do software Image J, as respectivas profundidades das camadas 

transformadas estão expressas na tabela 5. 

Tabela 5: Profundidade das camadas transformadas dos grupos V-M-1450-30, 

CP-M-1450-30 e LP-M-1450-30 nos tempos de envelhecimento hidrotérmico a 

150°C por 25 e 100 horas 

Amostras V-M-1450-30 CP-M-1450-30 LP-M-1450-15 

Tempos 
(horas) 

Profundidade (µm) 

25 5 57 Sem camada 

100 34 10 2,5 

 

Com a tabela 5, os dados de profundidade expressam a evolução da camada 

transformada para a amostra V-M-1450-30. No caso da amostra CP-M-1450-30, é 

possível que a transformação ocorra mais depressa do que nas outras, visto que 

25 horas foram suficientes para atingir uma profundidade de 57 µm. 

Posteriormente, para este mesmo grupo envelhecido a 100 horas, a camada 

diminuiu para 10 µm, o que indicaria o destacamento dos grãos da superfície. 

Para a amostra LP-M-1450-15, houve o surgimento de uma fina camada a 100 

horas. No entanto, sabe-se da seção 5.2.2, dos refinamentos, que a 70 horas, 

este mesmo grupo apresentou 70% de fase monoclínica, indicando que a camada 

pode estar maior neste tempo mas que a 100 horas também houve o 

destacamento e portanto, a camada diminuiu.  
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Fig. 18: Micrografias das cerâmicas envelhecidas: (a) V-M-1450-30 por 25h; (b) 

(b) V-M-1450-30 por 100h (c) CP-M-1450-30 por 25h; (d) CP-M-1450-30 por 

100h; (e) LP-M-1450-15 por 25h; (f) LP-M-1450-15 por 100h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor próprio 
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5.2.2 Caracterização por difração de raios X e refinamento pelo método de 

Rietveld 

Os difratogramas das amostras envelhecidas em reator hidrotérmico são 

expressos nas figuras de 19 a 22, de acordo com os ciclos de 25h a 140h, 

respectivamente. 

Fig. 19: Difratogramas das amostras envelhecidas a 150°C em reator hidrotérmico 

por 25 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Autor próprio 
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Fig. 20: Difratogramas das amostras envelhecidas a 150°C em reator hidrotérmico 

por 70 horas 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor próprio 

Fig. 21: Difratogramas das amostras envelhecidas a 150°C em reator hidrotérmico 

por 100 horas 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                               Fonte: Autor próprio 
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Fig. 22: Difratogramas das amostras envelhecidas a 150°C em reator hidrotérmico 

por 140 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: Autor próprio 

Pela observação dos difratogramas das figuras 19 a 22, nos ciclos de 25 a 140 

horas, é possível observar a formação da estrutura cristalina monoclínica em 

todos os grupos cerâmicos. 

Os resultados de concentração de fases das cerâmicas sinterizadas são 

importantes para a determinação da resistência à degradação hidrotérmica, ou 

seja, transformação da fase tetragonal para monoclínica sob ambiente úmido e 

pressão. Chevalier et. al. [52] avaliaram a influência da proporção entre as fases 

cúbica e tetragonal na cerâmica 3Y-TZP, no envelhecimento hidrotérmico a 134oC 

por 24 horas. Verificaram que nas amostras contendo maior concentração de fase 

cúbica, houve uma maior transformação dos grãos tetragonais para monoclínicos 

devido à maior instabilidade dos grãos contendo teor de ítria inferior a 2 mol%. Os 

autores sugerem que a sinterização de cerâmicas de zircônia deve ocorrer em 

temperaturas suficientemente baixas para evitar a formação de fase cúbica, mas 

que permitam completa densificação da peça.  
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Os dados da tabela 6 demonstram numericamente a transformação da fase 

cristalina tetragonal em monoclínica ao longo dos ciclos de envelhecimento. Para 

a amostra LP-M-1450-15, envelhecida a 100h, a porcentagem em massa da fase 

tetragonal, inesperadamente voltou a subir enquanto que para o grupo Vita, o teor 

se manteve a partir de 70 horas de envelhecimento. Para o grupo CP, esperava-

se similar  teor crescente e constante de fase monoclínica, no entanto, houve 

aumento inesperado a partir de 140 horas de envelhecimento. 

Tabela 6: Quantificação de estruturas cristalinas das amostras V-M-1450-30, CP-

M-1450-30 e LP-M-1450-15 nos tempos de envelhecimento a 150°C em reator 

hidrotérmico de 0 (controle), 25, 100 e 140 horas. 

Amostras V-M-1450-30 CP-M-1450-30 LP-M-1450-15 

Tempos (h) 
% em massa 

 tetra. cúbica mono.  tetra. cúbica mono. tetra. cúbica mono. 

Controle 89 11 0 79 21 0 84 16 0 

25h 35 11 53 17 14 69 86 10 4 

70h 17 14 69 13 12 75 13 17 70 

100h 14 16 68 11 12 77 38 17 45 

140h 14 18 68 10 3 87 40 20 40 

 

Fonte: Autor próprio 

A fase monoclínica se manter no grupo Vita, se deve  a uma limitação da técnica 

de DRX já relatada em trabalho anterior de Arata [73], de amostras envelhecidas 

em reator hidrotérmico. O limite da profundidade da análise desta técnica é de até 

6,8 µm, a partir da superfície da amostra. Portanto, não se contabiliza o restante 

da camada transformada mais profunda, que pode conter ainda mais fase 

monoclínica. Tendo em vista esta mesma limitação, do mesmo trabalho sabe-se 

também que a porcentagem máxima de transformação de fase de tm a 150°C é 

de 68% e que após isso, a proporção de fase monoclínica se estabiliza, 

independente da camada continuar transformando [73]. Com isso, os resultados 

do refinamento demonstram esta estabilização da fase monoclínica para a 

amostra V-M-1450-30, que atingiu seu ponto de saturação a 70 horas com 68% 

desta fase. Isto é confirmado pela mesma proporção deste grupo a 100 horas, 
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com 34 µm de profundidade de camada transformada, como apresentado na 

seção 3.2.1.  

Nas condições avaliadas neste trabalho, as amostras coprecipitadas atingiram 

seu ponto de saturação a 25 horas, enquanto que a Vita e Lava Plus precisaram 

de 70 horas para atingir este mesmo ponto. Além disso, como já comentado 

anteriormente na seção 5.2.1, houve destacamento dos grãos desta camada 

transformada, de forma que os resultados dos grãos analisados por DRX podem 

apresentar, novamente, proporções de fases com teores maiores de fase 

tetragonal, como no caso da LP-M-1450-15 envelhecida a 100 horas. É possível 

que para este grupo, a saturação ocorreu a 70 horas com 70% de fase 

monoclínica e que após isso, os grãos se destacaram. Este mesmo efeito pode 

não ter ocorrido com a Vita, visto que continuou indicando a porcentagem máxima 

de fase monoclínica transformada. No caso das amostras do grupo CP-M, o 

destacamento também é provável dada à superfície irregular (seção 5.2.1), no 

entanto, não impediu a leitura de maior teor de fase monoclínica a 140 horas, até 

ultrapassando o ponto de saturação. 

As figuras de 23 a 25 expressam melhor os dados da tabela 6, destacando a 

relação de proporcionalidade entre as fases cristalinas tetragonal e monoclínica, 

quanto maiores os tempos de envelhecimento. Esperava-se que o teor de fase 

cúbica se mantivesse relativamente constante, o que não aconteceu para a 

amostra CP-M no último ciclo de 140 horas, com uma queda para 4%. Isto pode 

se dar pela dificuldade de quantificação das fases. Em períodos maiores de 

envelhecimento, à medida que a proporção de fase monoclínica aumentava, a 

diferenciação entre as quantidades de fase tetragonal e cúbica se tornava mais 

laboriosa, já que estas duas estruturas possuem picos de difração em 2θ muito 

próximos. Esta dificuldade durante os refinamentos foi frequente e em muitos 

momentos foi necessário fixar a fase cúbica (por apresentar valores improváveis 

de serem obtidos na prática).  
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Figura 23: Porcentagem em massa das fases cristalinas da amostra V-M-1450-30 

em função dos tempos de envelhecimento a 150°C em reator hidrotérmico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor próprio 

Figura 24: Porcentagem em massa das fases cristalinas da amostra CP-M-1450-

30 em função dos tempos de envelhecimento a 150°C em reator hidrotérmico 
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Fonte: Autor próprio 

Figura 25: Porcentagem em massa das fases cristalinas da amostra LP-M-1450-

15 em função dos tempos de envelhecimento a 150°C em reator hidrotérmico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor próprio 

Mais recentemente, Presenda et al. 2017 [21] avaliaram a degradação 

hidrotérmica de cerâmicas 3Y-TZP, e de compósitos 3Y-TZP/alumina sinterizadas 

em forno de micro-ondas e convencional. Os autores observaram que a 

possibilidade de redução da temperatura de sinterização, quando se usa o forno 

de micro-ondas (1300oC por 10 minutos), permite a densificação da cerâmica, 

assim como a maximização da concentração de fase tetragonal (95%). Nestas 

condições, após testes de degradação em autoclave sob vapor a 125oC e 1,6 bar, 

por período de 20 a 200h, observou-se a formação de apenas 2,5% de fase 

monoclínica. Por sua vez, as amostras sinterizadas em forno convencional 

(1400oC/2 horas) e envelhecidas por 200h apresentaram formação de 70% de 

fase monoclínica.  

Comparando-se os dados da figura 26 com os do estudo de Presenda [21], o 

aquecimento por micro-ondas alcançou o ponto de saturação de 70% de fase 

monoclínica em tempos de 70 horas de envelhecimento a 150°C, para os dois 

grupos comerciais. No entanto, as condições de envelhecimento de Presenda 
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(125°C e 1,6 bar) foram mais brandas que a do presente trabalho. 

Adicionalmente, os resultados de Arata [73], indicaram o mesmo ponto de 

saturação (65-70%) para amostras sinterizadas em forno convencional e 

envelhecidas a 150°C, em 15 horas para cerâmica Vita e 25 horas para Lava 

Plus. Portanto, pode-se inferir que a sinterização em micro-ondas permite uma 

maior resistência à degradação hidrotérmica de cerâmicas 3Y-TZP. No caso das 

amostras CP, a baixa resistência à degradação pode ser consequência das 

etapas de processamento, sendo uma das hipóteses a sinterização direta do 

corpo à verde, sem a realização da etapa de pré-sinterização. 

Figura 26: Porcentagem de fase monoclínica (%) em função dos ciclos de 

envelhecimento a 150°C em reator hidrotérmico (h) dos grupos 3Y-TZP avaliados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor próprio 

 

No trabalho de Amat et. al. [79], é demonstrado que com 5 horas de 

envelhecimento a 134°C, equivalendo de 15 a 20 anos em real ambiente 

fisiológico, quanto maior a temperatura de sinterização, em forno convencional, 

maior o grau de destacamento dos grãos das amostras de zircônia monolítica 

sinterizadas [88]. Neste estudo, visto que a temperatura de sinterização de 

1600°C ocasionou o desprendimento dos grãos pela transformação de fase, a 
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temperatura de 1500°C foi considerada como a melhor para produção de 

amostras de zircônia com excelente resistência à degradação. Nesta temperatura 

de 1500°C, em 5 horas de envelhecimento, obteve-se cerca de 3,75% de fase 

monoclínica. No presente estudo, em 25 horas de envelhecimento e a 150°C, 

para o grupo LP, alcançou-se valor similar de 4% de fase monoclínica, 

demonstrando mais uma vez a eficiência da sinterização em micro-ondas para a 

resistência à degradação. 
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6. CONCLUSÕES 

 

A partir do estudo realizado, foi possível concluir que a sinterização por energia 

de micro-ondas a 1450oC por 15 e 30 minutos demonstrou-se eficiente para 

obtenção de cerâmicas densas 3Y-TZP, preparadas a partir de pós sintetizados 

pela técnica de coprecipitação em escala laboratorial, assim como provenientes 

de cerâmicas pré-sinterizadas de procedência comercial. Esta redução da 

temperatura e tempo de sinterização, comparativamente a sinterização em forno 

resistivo convencional, permite a redução do custo de processamento.  

Observou-se também que a sinterização em energia de micro-ondas possibilitou a 

redução do tamanho de grão (40% para CP, 50% para Vita e 60% para Lava 

Plus), devido às menores temperaturas e tempos empregados.  Os resultados de 

densificação, concentração de fases tetragonal e cúbica, dureza, tenacidade à 

fratura e translucidez são compatíveis com os descritos na literatura para 

materiais obtidos por sinterização convencional.  

No caso das cerâmicas comerciais, a técnica de sinterização por micro-ondas 

demonstrou ser uma alternativa mais viável para a produção de cerâmicas 

resistentes a degradação em ambiente fisiológico. Por sua vez, para a cerâmica 

Y-TZP produzida a partir de pós sintetizados e sinterizados em micro-ondas, a 

saturação da fase monoclínica pode ter ocorrido em tempos inferiores a 25 horas, 

em 150°C. Portanto, estudos complementares de processamento (incluindo a pré-

sinterização) são necessários evitar o envelhecimento prematuro destas 

cerâmicas. 
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