
 
 

 

 

EFEITO DO TAMANHO DE GRÃO NA DEGRADAÇÃO HIDROTERMAL DE CERÂMICAS 
DE ZIRCÔNIA E DE ZIRCÔNIA-ALUMINA 

Willy Anderson Penteado Franco Junior (PROVIC), Caroline Bueno Almeida, Adriana Scoton Antonio Chinelatto 
(Orientador), e-mail: adrianachinelatto@gmail.com. 

Universidade Estadual de ponta Grossa/Departamento de Engenharia de materiais. 

 

Engenharia de Materiais e Metalúrgica; subárea: Materiais Não Metálicos 

Palavras-Chave: Biocerâmica, Sinterização, Envelhecimento, Zircônia, Alumina. 

Resumo 

No presente trabalho foram pesquisadas as 
biocerâmicas de zircônia e alumina, que são comumente 
aplicadas na odontologia. Ambas têm boas propriedades 
mecânicas, porém apresentam restrições. A zircônia 
apresenta degradação hidrotermal em meios fisiológicos 
a baixas temperaturas e a alumina apresenta restrição 
quanto à tenacidade à fratura. A estabilidade da zircônia 
é influenciada principalmente pelo seu tamanho de grão. 
Assim, esse trabalho tem como objetivo analisar a 
influência do tamanho de grão na degradação 
hidrotermal em composições 100%ZrO2, 95%vol.ZrO2– 
5%vol. Al2O3 e 85%vol.ZrO2 –15%vol.Al2O3. 

Introdução  

Atualmente estudos científicos e clínicos efetuados 
procuram desenvolver novos materiais e técnicas para 
desvendar problemas ou restaurar a saúde humana, 
danificadas por traumas ou doenças. Estes materiais 
devem apresentar biocompatibilidade para que possam 
desempenhar uma resposta adequada. Como exemplo 
desses materiais tem-se a zircônia e a alumina. Esses 
materiais apresentam  resistência mecânica elevada, 
sendo a resistência à flexão em torno de 595 MPa e à 
compressão de 4200 MPa para a zircônia e a resistência 
à flexão de 1000 MPa e à compressão 2000 MPa para a 
zircônia. Eles são biocompatíveis, porém a alumina 
apresenta restrição quanto à sua tenacidade à fratura, a 
qual apresenta valores relativamente baixos, em torno de 
5 MPa.m
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 e a zircônia apresenta degradação 

hidrotermal, que é a transformação espontânea da fase 
tetragonal estabilizada em monoclínica na presença de 
água e/ou saliva, que com o tempo, causa fratura à peça. 
Esse fenômeno está ligado com o fato de a peça sofrer 
alteração de volume (~5%) associado a essa 
transformação. Devido a isso, vários estudos foram 
iniciados, sendo os principais a influência do tamanho de 
grão e adição de dopantes. Ambos em combinação 
atuam tanto na melhoria da estabilização da fase 
tetragonal da zircônia e na desaceleração do 
envelhecimento da amostra de biocerâmica. Dessa 
forma, o objetivo desse trabalho é estudar o efeito de 
tamanho de grão na degradação hidrotermal de 
cerâmicas de zircônia e de zircônia-alumina. 

Material e Métodos 

Inicialmente realizaram-se a mistura para a preparação 
das composições: 100%ZrO2, 95%vol.ZrO2–5%vol. Al2O3 
e 85%vol.ZrO2 –15%vol.Al2O3. Foi adicionado 0,5% peso 
de polivinilbutiral (PVB) como defloculante. A alumina foi 
deixada no moinho de bolas por 14 horas, e o recipiente 
contendo zircônia por 12 horas. A mistura das duas 
suspensões foi realizada e deixada no moinho durante 

10h. Após realizou-se a secagem. A prensagem das 
amostras foi realizada utilizando um molde cilíndrico de 6 
mm de diâmetro, com aplicação de pressão uniaxial. 
Após a prensagem, foram feitas as medidas da massa e 
dimensões das amostras. As amostras foram então 
sinterizadas a 1500oC, utilizando dois patamares de 
queima: de 2 horas e de 8 horas. A caracterização das 
amostras sinterizadas foi feita, até o momento, por 
medidas da densidade geométrica e o resultado foi dado 
em % da densidade teórica. 

Resultados e Discussão 

A tabela 1 apresenta os resultados da % da densidade 
teórica das composições estudadas sinterizadas a 
1500

o
C por 2 e 8 horas. 

 
Tabela 1. % da densidade teórica das composições estudadas 

e sinterizadas a 1500
o
C por 2 e 8 horas. 

 

%DT 

 100% ZrO2 95% ZrO2 – 
5% Al2O3 

85% ZrO2 - 
15% Al2O3 

1500°C/8h 91,01 93,31 93,19 

1500°C/2h 87,37 92,82 89,67 

Pode-se observar que, como o esperado, as amostras 
que foram sinterizadas com um tempo maior (8 horas) 
apresentaram um aumento na densificação, indicando 
que, provavelmente ocorreu também o crescimento de 
grão. A análise do tamanho de grão será feita por 
microscopia eletrônica de varredura. Em relação às 
composições, a de 95% ZrO2–5% Al2O3 apresentou a 
maiores porcentagens de densidade teórica entre as 
diferentes composições estudadas. 

Conclusão 

Até o momento, pode-se verificar que o aumento do 
tempo de sinterização aumentou a densidade das 
composições estudadas, o que provavelmente deve ter 
causado também um crescimento de grão nas 
amostras. 
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