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RESUMO 
 

Dissertação de Mestrado 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Odontológicas 

Universidade Federal de Santa Maria 
 

EFEITO DE TRATAMENTOS TÉRMICOS NA RESISTÊNCIA 
FLEXURAL DE UMA VITROCERÂMICA REFORÇADA POR LEUCITA  

AUTORA: IANA LAMADRID AURÉLIO  
ORIENTADORA: LILIANA GRESSLER MAY 

Data e Local da Defesa: Santa Maria,6 de junho de 2014. 
 
 
A proposição deste estudo foi investigar o efeito de tratamentos térmicos na 
resistência flexural biaxial, na rugosidade superficial e na estrutura cristalina de uma 
vitrocerâmica reforçada por leucita (IPS Empress CAD, Ivoclar Vivadent, 
Liechtenstein). Para tanto, 150 discos foram obtidos por usinagem em equipamento 
CEREC inLab MC XL (Sirona, Alemanha) e distribuídos em cinco grupos, de n=30: C 
(controle, sem tratamento térmico), A-575 (annealing à 575°C por 15 min, seguido 
de resfriamento lento com abertura do forno em 200°C), A-790 (annealing à 790°C 
por 15 min, seguido de resfriamento lento com abertura do forno em 200°C), G 
(glazeamento à 790°C por 1,5 min, seguido de resfriamento rápido com abertura 
imediata do forno) e GM (glazeamento modificado à 790°C por 1,5 min, seguido de 
resfriamento lento com abertura do forno em 200°C). A resistência flexural dos 
discos foi determinada pelo teste piston-on-three ball, conforme normas da ISO 
6872/2008 e os dados submetidos à análise de Weibull para cálculo do módulo de 
Weibull (m) e da resistência característica (σ0). A rugosidade superficial (Ra e Rz) 
antes e após os tratamentos foi mensurada. Um espécime de cada grupo foi 
utilizado para difração de raios-X. O regime A-790 produziu os maiores valores de 
resistência à fratura (211,7 MPa). Os valores de σ0 promovidos pelos demais ciclos 
testados (A-575: 167,9 MPa,  GM: 157,7 MPa e G: 153,7 MPa) foram inferiores aos 
do grupo controle (187,7 MPa). O valor de m não diferiu significativamente entre os 
grupos. Todos os tratamentos térmicos foram capazes de reduzir a rugosidade 
média (Ra) dos espécimes. Já os valores de amplitude média do perfil (Rz), 
apresentaram redução significativa apenas para os grupos submetidos à annealing 
(A-575 e A-790). A análise de difração de raios-x revelou não ter havido mudanças 
de fase cristalina (leucita tetragonal) do material após os tratamentos térmicos. As 
alterações no tamanho dos cristalitos de leucita após a realização dos ciclos 
térmicos não foram expressivas. Sendo assim, maiores valores de resistência à 
fratura e diminuição da rugosidade superficial para uma vitrocerâmica reforçada por 
leucita puderam ser conseguidos através de annealing acima da transição vítrea 
(Tg=625 ± 20ºC) após a usinagem. Tal regime (A-790) foi capaz de produzir 
reorganização estrutural favorável do material, sem contudo modificar sua estrutura 
cristalina original. Annealing abaixo da transição vítrea (A-575) e regimes de 
glazeamento (G e GM) reduziram significativamente a resistência do material. 
 
 
Palavras-chave: Palavras-chave: Cerâmica Vítrea. Leucita. CAD-CAM. Usinagem. 
Rugosidade. Ciclo Térmico. Resistência Flexural Biaxial.  



             

 ABSTRACT 
 

Master Course Dissertation 
Dental Science Post Graduation Program 

Federal University of Santa Maria 
 

EFFECT OF HEAT TREATMENTS ON FLEXURAL STRENGHT OF A 
LEUCITE REINFORCED GLASS CERAMIC 

AUTHOR: IANA LAMADRID AURÉLIO  
ADVISER: LILIANA GRESSLER MAY 

Defense Place and Date: Santa Maria, June 6nd, 2014. 
 
 
The aim of this study was to investigate the effect of heat treatments on the flexural 
strength, surface roughness and crystalline structure of a leucite reinforced glass 
ceramic (IPS Empress CAD, Ivoclar Vivadent, Liechtenstein). A hundred fifty (150) 
discs were machined by CEREC inLab MC XL (Sirona, Alemanha) and distributed 
into five groups, n=30: C (control, no heat treatment), A-575 (annealed at 575°C 
during 15 min, followed by slow cooling and furnace opening at 200°C), A-790 
(annealed at 790°C during 15 min, followed by slow cooling and furnace opening at 
200°C), G (glazed at 790°C during 1,5 min, followed by fast cooling - immediate 
furnace opening) and GM (modified glaze, at 790°C during 1,5 min, followed by slow 
cooling and furnace opening at 200°C). Biaxial flexural strength was determined by 
the piston-on-three ball test (ISO 6872/2008). Weibull modulus (m) and characteristic 
strength (σ0) were calculated from the results. The surface roughness (Ra and Rz) 
was measured before and after the treatments. One specimen from each group was 
used for X-ray diffraction. A-790 produced the highest values of fracture strength 
(211.7 MPa). The values of σ0 obtained for the other tested regimens (A-575: 167.9 
MPa, GM: 157.7 MPa and G: 153.7 MPa) were lower than those from the control 
group (187.7 MPa). The value of m was statistically similar between the groups. All 
heat treatments were able to reduce the mean roughness (Ra) of the specimens. The 
mean amplitude (Rz), showed a significant reduction only for the groups submitted to 
the annealing treatments (A-575 e A-790). The X-ray diffraction analysis revealed no 
changes in the crystalline phase (tetragonal leucite) of the material after the different 
heat treatments. Variations in the size of the leucite crystallites after thermal cycles 
were not significant. Thus, high values of fracture strength and decreased surface 
roughness for a leucite reinforced glass ceramic are achieved by annealing above 
the glass transition (Tg=625 ± 20ºC) after machining. This regimen (A-790) was 
capable to produce favorable structural reorganization of the material, without 
modifying its original crystalline structure. Annealing bellow the glass transition (A-
575) and thermal cycle for glazing (G and GM) significantly reduced the strength of 
the material. 
 
 
 
 
 
Keywords: Glass Ceramic. Leucite. CAD-CAM. Machining. Roughness. Thermal 
Cycle. Biaxial Flexure Strength. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

As vitrocerâmicas são materiais utilizados em restaurações indiretas, as quais 

podem ser confeccionadas por sistemas CAD/CAM (Computer-Aided 

Design/Computer-Aided Machining) e quando reforçadas pela inclusão de cristais de 

leucita (4SiO2-Al2O3-K2O), têm sua resistência melhorada (SONG; YIN, 2010), 

quando comparada às porcelanas convencionais. Mesmo com a melhoria de muitas 

de suas propriedades mecânicas, os componentes cerâmicos mantêm sua 

característica de friabilidade e acumulam tensões residuais ao longo de seu 

processo de fabricação e pós-processamento (DENRY, 2013; TASKONAK et al., 

2008; GIORDANO et al., 1995). 

No âmbito do pós-processamento cerâmico, acredita-se que a usinagem 

possa gerar dois efeitos antagônicos: por um lado, seria capaz de introduzir defeitos 

superficiais ao material, e por outro, criaria uma camada de tensões compressivas 

na sua superfície (GARVIE et al., 1975), responsável pela melhoria de seu 

comportamento mecânico (MARSHALL et al., 1983; PICONI; MACCAURO, 1999). 

Dessa forma, deve haver um limite onde as vantagens da formação de uma camada 

compressiva seriam anuladas pelos prejuízos agregados aos defeitos produzidos 

durante o processo de usinagem, acompanhados do enfraquecimento da cerâmica 

(GIORDANO et al.,1995).  

Uma desigual distribuição de tensões pode levar a falha prematura do 

material cerâmico (QUINN; QUINN, 2010; TASKONAK et al., 2008; KINGERY, 

1976), e, com base nisso, diversos métodos tem sido desenvolvidos ao longo dos 

anos, na tentativa de minimizar tensões residuais em materiais vítreos.  Muitas 

vezes, com o intuito de evitar concentrações heterogêneas das tensões e o 

consequente enfraquecimento de sua estrutura, vidros são recozidos num processo 

mais conhecido como annealing ou recozimento. Segundo Callister (2013), tal 

procedimento, nada mais é do que um tratamento térmico composto por duas etapas 

principais, no qual primeiramente, se aumenta a temperatura, promovendo um 

aquecimento do material até o “annealing point”1, onde ocorre a liberação das 

                                                
1“Annealing point” é a temperatura na qual a viscosidade é de 1013 P e a difusão atômica é 
suficientemente rápida, e quaisquer tensões residuais podem ser removidas em um intervalo de 
aproximadamente 15 minutos (CALLISTER, 2013). 
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tensões residuais nele agregadas e, em seguida, se diminui cuidadosamente a 

temperatura até que os átomos rearranjem-se numa configuração de mínima energia 

e não sejam adicionadas novas tensões ao material. Classicamente, os tratamentos 

térmicos de recozimento ou annealing do vidro são realizados na faixa de 

temperaturas entre a temperatura de transição vítrea2 (Tg) e o ponto de 

amolecimento3 (DENRY, 1999). 

Não raro, mesmo que não com intuito de promover liberação de tensões, 

tratamentos térmicos também são realizados nas vitrocerâmicas odontológicas, e a 

influência dos mesmos sobre as propriedades do material deveriam ser levados em 

conta. Neste contexto, pode-se citar os protocolos de glaze executados em 

laboratórios de prótese, os quais não costumam lançar mão de longas taxas de 

resfriamento (CHOI et al., 2011) e o forno é aberto imediatamente ao final da etapa 

de aquecimento. O resfriamento não-controlado (abrupto) pode, de certa forma, 

induzir uma espécie de “choque térmico”, acumular tensões residuais e 

consequentemente fragilizar a cerâmica (SIGHINOLFI, 2011; TASKONAK et al., 

2005). Em função disso, protocolos com taxas mais lentas de resfriamento podem 

ser preferíveis, no que tange à resistência e a confiabilidade final da peça cerâmica. 

A literatura disponibiliza alguns achados acerca de diferentes tratamentos 

térmicos realizados em materiais cerâmicos, demonstrando que tais procedimentos, 

dependendo da maneira como são executados, podem influenciar na resistência 

mecânica (BRACKETT et al.,1989; FAIRHURST et al., 1992; DONG et al., 1992; 

GIORDANO et al.,1995), produzir alterações na superfície, como a cicatrização de 

defeitos (DENRY, 1999), e até mesmo modificar a microestrutura do material, a 

exemplo de mudanças de fases (BARREIRO; VICENTE, 1993) e alterações na 

porção vítrea e/ou amorfa do material (SOUZA et al., 2007; MACKERT; RUSSELL, 

1996).  

Addison et al. (2012) verificaram que os valores de rugosidade média de 

espécimes da cerâmica feldspática Vita Mark II não foram afetados pelo recozimento 

realizado à 900°C por 1h (Tg: 796°C) e o mesmo não promoveu alteração 

                                                
2 Temperatura de Transição Vítrea é a temperatura onde ocorre uma alteração notória na viscosidade 
do material, onde abaixo dela o mesmo é considerado vidro e acima da qual o material é 
primeiramente um líquido super resfriado e, finalmente um líquido (CALLISTER, 2013). 
3  Temperatura ou Ponto de Amolecimento é a temperatura na qual a viscosidade do material é de 4 x 
107 P, e é a temperatura máxima na qual uma peça de vidro pode ser manuseada sem que ocorram 
alterações significativas nas suas dimensões (CALLISTER, 2013). 
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significativa da resistência à flexão do material. Mackert et al. (1995) investigaram 

dois protocolos de recozimento em seis porcelanas dentárias comerciais: 500°C e 

750°C por 4 min - 8 min - 16 min. Os autores constataram um aumento da fração 

volumétrica de leucita nos protocolos que atingiram 750°C, independentemente do 

tempo que os espécimes permaneceram nesta temperatura.  

Em outro estudo, Fischer et al. (2005) indentaram espécimes de vitro-

cerâmica reforçada por leucita, os quais foram recozidos durante dez horas em 

temperaturas variando acima e abaixo da Tg. A máxima resistência foi encontrada no 

grupo submetido a uma temperatura de 100°C abaixo da Tg. Após tratamento 

térmico a temperaturas acima da Tg, foi observado amolecimento do material, 

modificando trincas provenientes da indentação. 

Em estudo ainda não publicado4 desenvolvido em nossa instituição (UFSM), 

discos usinados de uma vitrocerâmica reforçada por leucita, submetidos ao 

tratamento de glaze preconizado pelo fabricante, com taxa de resfriamento “zero” 

(abertura imediata do forno após o final do ciclo, logo após o término do período de 

aquecimento), tiveram sua fase amorfa aumentada e resistência flexural reduzida 

significativamente. Isto sugere que talvez, um resfriamento abrupto promova uma 

maior concentração de tensões residuais e uma organização atômica desfavorável, 

reduzindo a resistência à fratura ao material. 

Percebe-se a variabilidade na literatura a despeito dos diferentes protocolos 

térmicos aplicados em materiais cerâmicos bem como a presença de dados 

inconclusivos sobre a influência de tais tratamentos nas características estruturais e 

mecânicas do material. Diante disso, a proposição do presente estudo é investigar o 

efeito de protocolos de tratamento térmico, especificamente estabelecidos para uma 

cerâmica vítrea reforçada por leucita, na sua resistência à fratura, rugosidade 

superficial e estrutura cristalina (tamanho dos cristalitos e possíveis alterações de 

fase). 

                                                
4 Fraga, S., May, L. G., 2013. Dados ainda não publicados. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 
 

2.1 Classificação e propriedades mecânicas das cerâmicas odontológicas 
 

 

As cerâmicas odontológicas podem ser definidas como composições 

constituídas por duas fases (compósitos): uma matriz circundante, que pode ser 

vítrea ou cristalina e uma segunda fase composta de partículas cristalinas, vítreas de 

alta-fusão ou átomos modificadores. Baseado nisso, distribuem-se em três grandes 

grupos de acordo com sua composição: cerâmicas predominantemente vítreas, 

cerâmicas vítreas reforçadas por partículas e cerâmicas policristalinas. O aumento 

do conteúdo cristalino é vinculado à melhora na resistência à fratura e diminuição da 

translucidez, ao passo que cerâmicas com alto conteúdo vítreo caracterizam-se por 

excelentes propriedades ópticas, mas baixa resistência à fratura (KELLY, 2008; 

KELLY, 2004).  

Cerâmicas policristalinas por possuírem arranjo organizado, comportam-se 

como sólidos cristalinos, com ponto de fusão e mudança de fase bem delimitados e 

a deformação neste tipo de material ocorre de maneira regular e homogênea. Já as 

cerâmicas com alto teor vítreo, são constituídas de material amorfo, com estrutura 

molecular desorganizada, não possuindo ponto de fusão e mudanças de fase 

precisas. Seu comportamento mecânico está diretamente relacionado à alterações 

de viscosidade. Sendo assim, torna-se imprescindível compreender que a 

deformação, bem como os processos de acúmulo e/ou liberação de tensões estão 

na dependência do fluxo viscoso nesta gama de cerâmicas (CALLISTER, 2013). 

Outro aspecto não menos importante, diz respeito à fragilidade ou 

“friabilidade”, uma característica crucial no que tange o comportamento mecânico 

das cerâmicas e se resume ao fato deste material suportar pouca ou nenhuma 

deformação plástica antes de fraturar (ANUSAVICE, 1998). As cerâmicas são 

bastante resistentes à compressão e relativamente fracas quando submetidas a 

tensões de tração. Por isso, a fratura normalmente ocorre onde as tensões trativas 

se concentram, através da propagação de defeitos existentes na superfície ou no 

interior do material (CESAR et al., 2006; MAGNE et al., 1999).  
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Em decorrência da natureza frágil e da sensibilidade à presença de defeitos 

por parte do material cerâmico, não é raro que sejam encontrados valores de 

resistência muito dispersos para espécimes idênticos de uma mesma cerâmica (não 

se poderia esperar distribuição simétrica dos valores de resistência, se os defeitos 

críticos não se distribuem de maneira homogênea no material), fazendo com que 

estes dados geralmente se enquadrem satisfatoriamente à distribuição de 

frequências proposta por Weibull (QUINN; QUINN, 2010), a qual permite estabelecer 

parâmetros como o módulo de Weibull (m) e a resistência característica (σ0) 

(WEIBULL, 1951). Portanto, a análise estatística de Weibull tem sido preferencial 

para valores de resistência em materiais cerâmicos (QUINN; QUINN, 2010). 

 

 

2.1.1 Vitrocerâmica reforçadas por leucita 

 

 

O material de escolha para o presente estudo se trata de uma cerâmica vítrea 

reforçada por leucita (IPS Empress CAD, Ivoclar Vivadent, Liechtenstein) para 

usinagem em sistema CAD-CAM, previamente sinterizada e indicada pelo fabricante 

para confecção de facetas, inlays, onlays e coroas. Segundo o fabricante, se 

caracteriza por possuir uma distribuição homogênea e densa de cristais de leucita 

com diâmetros variando de 1 a 5 µm, em uma matriz vítrea de aluminosilicato, 

totalizando 35-45% de fase cristalina, em volume (IVOCLAR VIVADENT, 2006). 

A leucita (4SiO2-Al2O3-K2O) é um mineral a base de sílica, alumina e potássio. 

É encontrada, em temperatura ambiente, sob a forma tetragonal. Quando aquecida, 

sua estrutura tetraédrica expande-se lentamente até atingir uma simetria cúbica, o 

que pode ocorrer em temperaturas a partir de 400ºC. Essa transformação 

polimórfica é reversível e ocorre durante o resfriamento da estrutura até a 

temperatura ambiente (ONG et al., 2000).  

  Atualmente, esses cristais são empregados nos sistemas totalmente cerâmicos, 

com o intuito de regular o coeficiente de expansão térmica e melhorar suas 

propriedades mecânicas (SOUZA et al., 2007), uma vez que as partículas de leucita 

atuam no reforço (DENRY et al., 1998) e nos mecanismos de tenacificação de 

fratura, por promoverem o desvio da trajetória de propagação da trinca (GONZAGA 

et al., 2011). Além disso, por apresentarem índice de refração muito próximo ao da 
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matriz vítrea, a adição de leucita mantém as excelentes propriedades ópticas das 

porcelanas (KELLY, 2004), tornando-se uma opção atraente em restaurações 

dentárias, pois proporcionam a produção de materiais com translucidez, 

opalescência, brilho e coloração análogos ao dos dentes naturais (QUEIROZ, 2005). 

A composição química e algumas das principais propriedades mecânicas e 

térmicas da cerâmica IPS Empress CAD estão listadas no quadro 1. 

 
Quadro 1 – Descrição da composição química e das principais propriedades mecânicas e térmicas da 

cerâmica IPS Empress CAD 

Composição química 

SiO2 (60 – 65%);  

Al2O3 (16 – 20%);  

K2O (10 – 14%);  

Na2O (3,5 – 6,5%);  

outros óxidos (0,5 – 7%);  

pigmentos (0,2 – 1%) 

Módulo de elasticidade 62 GPa 

Coeficiente de Poisson 0,25 

Coeficiente de expansão térmica 

(100 – 500 ºC) 
17,5 x 10-6 K-1 

Temperatura de transição vítrea (Tg) 625 ± 20ºC 

Fonte: IVOCLAR VIVADENT. IPS Empress® System: Scientific Documentation. 2006. 

 

 Para os procedimentos de finalização das restaurações confeccionadas com IPS 

Empress CAD, o fabricante recomenda o polimento com partículas abrasivas de 

granulação inferior a 60 µm seguido de glazeamento utilizando Empress Universal 

Glazing Paste (Ivoclar Vivadent, Liechtenstein) (IVOCLAR VIVADENT, 2006). 

 

 

2.1.2 Desempenho clínico de restaurações em vitrocêramica reforçada por leucita 

 

 

Estudos clínicos longitudinais envolvendo mais de 10 anos de 

acompanhamento tem investigado as taxas de sobrevida de restaurações em 

vitrocerâmica reforçada por leucita confeccionadas por injeção (VAN DIJKEN; 
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HASSELROT, 2010; FRANKENBERGER et al., 2008; FRADEANI; REDEMAGNI, 

2002).  Van Dijken e Hasselrot (2010) investigaram ao longo de 15 anos 228 

restaurações totais e parciais confeccionadas a partir da vitrocerâmica leucítica IPS 

Empress (Ivoclar Vivadent). Ao final deste período, 16 restaurações (7%) haviam 

fraturado de maneira catastrófica. Além disso, foi relatada a ocorrência de 

lascamentos em outras 5 restaurações (2%), os quais não foram considerados 

fracassos. Frankenberger et al. (2008) avaliaram o desempenho clínico de inlays e 

onlays confeccionadas com a vitrocerâmica leucítica IPS Empress (Ivoclar Vivadent) 

após 12 anos de uso. Das 96 restaurações acompanhadas longitudinalmente, 11 

delas (11%) sofreram fratura em espessura total da cerâmica. Fradeani e 

Redemagni (2002), reportaram a ocorrência de 4 fraturas catastróficas (3%) em um 

total de 125 coroas em cerâmica vítrea leucítica (IPS Empress, Ivoclar Vivadent) 

investigadas retrospectivamente ao longo de 11 anos. 

Por possuírem composição similar, espera-se que as cerâmicas vítreas 

usináveis tenham desempenho clínico semelhante às vítreas injetáveis. Entretanto, 

estudos clínicos envolvendo restaurações usinadas a partir de blocos de 

vitrocerâmica leucítica são limitados. Guess et al. (2013) investigaram a 

performance a longo prazo de 40 coberturas parciais cimentadas em molares, 

confeccionadas a partir de blocos usináveis da vitrocerâmica leucítica ProCad 

(Ivoclar Vivadent). Ao final de 7 anos, uma restauração (2,5%) fraturou 

completamente e outras duas peças (5%) sofreram lascamentos, os quais não 

foram considerados insucessos.  

 

 

2.2 Usinagem automatizada e seus efeitos sobre as características superficiais 
e mecânicas das cerâmicas 

 
 
Importante evolução tecnológica na área dos materiais dentários tem sido 

perceptível ao longo das últimas décadas, tendo os processos automatizados de 

produção ocupado um papel de destaque e contribuído significativamente para o 

desenvolvimento de uma odontologia restauradora com melhores padrões de 

segurança e confiabilidade (VAN NOORT, 2012).  
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Neste panorama estão inseridos os sistemas CAD-CAM. Basicamente, três 

componentes principais constituem estes sistemas: uma ferramenta para a captura 

de imagens tridimensionais do preparo dental, como câmeras intra-orais ou 

scanners; um programa computacional que processa essas imagens e desenha a 

restauração almejada; e, por fim, um equipamento de usinagem, conectado ao 

programa computacional, que confecciona a peça protética desenhada (MÖRMANN, 

2006; BEUER; SCHWEIGER; EDELHOFF, 2008). 

 Os blocos cerâmicos para fresagem em sistemas CAD-CAM são obtidos a partir 

de um processo automatizado, padronizado e altamente reprodutível, o que permite 

ao final do processo de fabricação, a obtenção de uma cerâmica praticamente livre 

de poros e mais confiável, segundo GIORDANO (2006). Grupos experimentais 

formados por este tipo de cerâmica quando comparados a grupos confeccionados 

de forma convencional (cerâmica pó/líquido) apresentaram resultados mais 

confiáveis refletidos nos maiores valores de módulo de Weibull (CHEN et al., 1999; 

TINSCHERT et al., 2000). 

De forma geral, a usinagem da cerâmica, por instrumentos diamantados de 

corte, compreende alguns estágios. Inicialmente, em função do impacto gerado pelo 

primeiro contato entre o instrumento de corte e a cerâmica, tem-se a indução de um 

campo de concentração de tensões no interior da mesma. Em um segundo 

momento, a movimentação do instrumento provoca o acúmulo de energia no 

material cerâmico (deformação elástica), seguido da formação de trincas nas regiões 

de alta concentração de tensão. O terceiro estágio compreende a propagação e a 

fusão de múltiplas trincas, em função do progresso da usinagem, promovendo a 

remoção de parte do material cerâmico, e gerando o alívio da energia armazenada. 

Por fim, ter-se-á, a formação de uma nova textura de superfície na cerâmica 

usinada, a qual contará com a presença de danos superficiais e sub-superficiais 

(ZHANG; SATISH; KO, 1994), cuja extensão foi estimada em 60 µm para uma 

cerâmica feldspática usinada pelo sistema CEREC1® (SINDEL et al.,1998). 

 A intensidade de tais efeitos, relativos a cada uma das etapas descritas acima, 

está intimamente ligado ao grau de sinterização do material a ser fresado. A 

usinagem pode ser realizada a partir da fresagem de blocos cerâmicos densamente 

sinterizados (“hard machining”), como é o caso da vitrocerâmica utilizada neste 

estudo, ou ainda, utilizando-se blocos parcialmente sinterizados (“soft machining”), 

os quais contraem cerca de 25% após sinterização total (DENRY; KELLY, 2008).  
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Acredita-se que o desgaste superficial das cerâmicas nos processos de 

usinagem possa atuar em duas direções principais e gerar dois efeitos antagônicos 

(KOSMAK et al., 1999). Por um lado, o desenvolvimento de uma zona de tensão 

compressiva, a qual poderá melhorar a resistência da cerâmica (GIORDANO et al., 

1995; MARSHALL et al., 1983). Por outro, a indução de defeitos superficiais, os 

quais poderão atuar como áreas de concentração de tensões, reduzindo a 

resistência da cerâmica (QUINN, 2007; KOSMAC et al., 1999).  

Kelly et al. (1991), realizaram análise fractográfica de barras de cerâmica 

feldspática e vítrea reforçada por partículas, submetidas a ensaio de flexão de três 

pontos, e mostraram que todas as 72 barras analisadas falharam devido a defeito 

introduzido pela usinagem. Em ensaio de flexão uniaxial, barras de Y-TZP obtidas 

por usinagem pelo sistema Cercon (Degudent GmbH, Alemanha) apresentaram 

resistência característica de 820,65 MPa e o módulo de Weibull de 3,99, valores 

inferiores ao grupo que recebeu apenas polimento, os quais mostraram uma 

resistência característica de 1244,17 MPa e módulo de Weibull de 7,26 (WANG; 

ABOUSHELIB; FEILZER, 2008). Scherrer et al. (2011) estudaram o comportamento 

em fadiga de barras usinadas de Y-TZP após serem jateadas com partículas de 

óxido de alumínio revestidas por sílica de 30µm. Os autores realizaram a 

caracterização dos defeitos críticos em MEV e constataram que as barras falharam a 

partir de defeitos intrínsecos e de danos promovidos pela usinagem. 

 

 

2.3 Tratamento térmico  
 
 

2.3.1 Glazeamento 

 

 

Com o intuito de criar uma superfície lisa e brilhosa, além do polimento, a 

superfície de uma restauração cerâmica também pode receber tratamento térmico 

de glazeamento para sua finalização (KELLY, 2004). A literatura cita dois métodos 

principais de glazeamento: o overglaze e o self-glaze. O overglaze consiste na 

aplicação de uma fina película de porcelana de baixa fusão sobre a superfície 

externa da restauração, sendo o conjunto submetido a uma temperatura entre 20ºC 
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e 60ºC abaixo da temperatura de queima da porcelana. Já no self-glaze, não há 

aplicação de uma porcelana de baixa fusão. A restauração cerâmica é exposta, sem 

nenhum aditivio, a uma temperatura igual ou ligeiramente superior a sua 

temperatura de queima, pelo tempo de 1 a 2 minutos, a fim de promover o 

derretimento da sua camada mais superficial  e atingir o brilho desejado (YILMAZ; 

ÖZKAN, 2010).  

O procedimento de glazeamento (IPS Empress Universal Glaze) 

recomendado pelo fabricante para a finalização da vitrocerâmica utilizada neste 

estudo, envolve: 1) a aplicação de uma pasta à base de óxidos, glicerina e 

butanodiol e um líquido solvente contendo butanodiol; e 2) a exposição da 

restauração a uma temperatura de 790ºC entre 1 à 2 minutos (IVOCLAR 

VIVADENT, 2006). Não constam informações detalhadas sobre como deve ser 

executada a etapa de resfriamento no manual do fabricante. 

 

 

2.3.2 Recozimento (Annealing) 

 

 

O recozimento, ou annealing, vem sendo estudado desde o início do século 

XX e consiste fundamentalmente de um processo físico realizado com o intuito de 

fazer com que um dado material que apresente tensões internas, a exemplo do 

vidro, diminua espontaneamente tais tensões. Esse procedimento é conduzido a 

uma temperatura constante, compreendida entre a temperatura de transição vítrea 

(Tg) e a temperatura de amolecimento (DENRY; HOLLOWAY; TARR, 1999), e se dá 

por meio de um fluxo viscoso lento de partes constituintes do material, ou seja, 

através de autodifusão (PRESTON, 1925). Ainda, de acordo com Bertolotti e Shelby 

(1979), o intervalo de annealing compreende a faixa de temperatura acima da qual a 

cerâmica é tão “fluida” que é capaz de quase que instantaneamente liberar as 

tensões residuais, e a temperatura abaixo da qual não ocorrerão deformações 

plásticas e novas tensões não serão produzidas.  

Segundo Callister (2013), tal procedimento, nada mais é do que um 

tratamento térmico composto por duas etapas principais, no qual primeiramente, se 

aumenta a temperatura, promovendo um aquecimento do material até que ocorra a 

liberação das tensões residuais nele agregadas e, em seguida, se diminui 
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cuidadosamente a temperatura até que os átomos rearranjem-se numa configuração 

de mínima energia e não sejam adicionadas novas tensões ao material. Esse 

procedimento tem sido aplicado em cerâmicas odontológicas no intuito de promover 

o alívio de tensões oriundas do processamento da cerâmica (FISCHER et al., 2005), 

mas também, em alguns casos, visando promover cicatrização de defeitos (DENRY; 

HOLLOWAY; TARR, 1999). 

 

 

2.3.3 Efeito do tratamento térmico sobre a resistência mecânica dos materiais 

cerâmicos  

 

 

São controversas as informações encontradas na literatura no que tange aos 

possíveis efeitos de diferentes tratamentos térmicos sobre a resistência mecânica de 

materiais cerâmicos. Talvez isso se deva ao fato de não existirem protocolos de 

queima bem definidos, e deste tema ainda ser tratado, muitas vezes, com certo 

empirismo. Existe, entre os autores, uma grande variação na escolha da 

temperatura e da duração do banho de aquecimento, bem como, das taxas de 

resfriamento (lenta ou rápida), promovendo consequentemente resultados diversos 

e, por certas vezes, inconclusivos. 

Um aumento significativo na resistência à fratura de cinco porcelanas 

utilizadas no recobrimento de infraestruturas metálicas (liga de ouro-paládio) 

submetidas a overglaze e à ensaio flexural uniaxial de três pontos foi constatado 

quando Brackett et al. (1989) compararam tal protocolo aos demais tratamentos 

superficiais (self-glaze e self-glaze seguido de polimento). O protocolo de overglaze 

foi realizado a temperatura de 900ºC, pelo tempo de 1 minuto. Já para o self-glaze, 

as cerâmicas ficavam expostas, pelo mesmo período (1 min), porém à temperatura 

de 930ºC ou 950ºC.  

Já, Fairhurst et al. (1992) verificaram redução na resistência de discos de 

porcelana polidos, quando submetidos ao self-glaze. Tal tratamento foi realizado 

com temperaturas entre 593ºC e 946ºC, sendo a cerâmica removida do forno 

imediatamente após o ciclo térmico. Griggs, Thompson e Anusavice (1996) 

realizaram estudo semelhante ao de Fairhurst et al. (1992), entretanto induzindo 

uma população de falhas maiores, por meio de indentação Vickers gerada com 
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diferentes intensidades de carga. Os resultados indicaram que o self-glaze, cuja 

temperatura está compreendida na faixa em que ocorreria o annealing, não alterou a 

resistência dos espécimes.  

Dong et al., 1992 avaliaram a resistência à flexão de uma cerâmica injetável 

(IPS-Empress) antes e após a injeção e simularam tratamentos térmicos 

subsequentes a esta (queima da cerâmica de cobertura, queima de pigmentos e 

queima de glaze) em alguns grupos. Os grupos que sofreram tratamentos térmicos 

adicionais à injeção tiveram um aumento significativo dos valores finais de 

resistência (160 e 180 MPa) quando comparados aos que passaram somente pelo 

processo de injeção (em torno de 120MPa). 

Giordano, Cima e Pober (1995) submeteram uma cerâmica feldspática 

convencional a diferentes tratamentos superficiais com o intuito de comparar os 

efeitos de cada um sobre a resistência flexural do material. Para o grupo com 

protocolo de overglaze, foi aplicada uma película de cerâmica de baixa fusão e 

a queima se deu à 920ºC durante 1 minuto. Já, o self-glaze foi conduzido à 940ºC 

por 1 minuto. Além dos tratamentos de glaze, outros grupos foram submetidos à 

procedimentos de abrasão; abrasão seguida de annealing (940ºC por 2 minutos); 

polimento e polimento seguido de annealing (940ºC por 2 minutos). Espécimes sem 

nenhum tratamento foram usados como controle. Como resultados, foram 

constatados que o overglaze, o polimento e a abrasão aumentaram 

significativamente a resistência quando comparados ao grupo sem tratamento 

superficial; enquanto que, a realização de annealing reduziu significativamente os 

valores de resistência. Isto foi atribuído possivelmente ao fato do recozimento ter 

aliviado as tensões compressivas induzidas pelo polimento e acabamento; tensões 

estas que, segundo os autores, estão atribuídas a uma melhora na resistência 

cerâmica. 

No estudo de Ahmad et al. (2005), a resistência de barras de cerâmica 

feldspática reforçada por alumina, abrasionadas com disco diamantados de 

granulação 70 µm, não foi alterada após os espécimes terem permanecido à 940ºC 

por 2 minutos. Da mesma maneira, protocolo de tratamento térmico à 900ºC por 2 

horas não foi efetivo na melhoria da resistência de uma cerâmica feldspática para 

sistema CAD/CAM apenas polida, apesar de o mesmo ter sido capaz de reduzir o 

tamanho do defeito gerado nos espécimes (indentação Vickers) (DENRY; 

HOLLOWAY; TARR, 1999). 
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Addison et al. (2012) usinaram, através de um sistema CAD/CAM, uma 

cerâmica feldspática no formato de disco e a submeteram a annealing realizado à 

900ºC pelo tempo de 1 hora. Apesar da temperatura escolhida pelos autores ter sido 

muito próxima ao ponto de amolecimento do material (914 ± 8ºC), a resistência dos 

espécimes não foi influenciada pelo tratamento térmico. 

 

 

2.3.4 Efeito do tratamento térmico sobre a rugosidade superficial dos materiais 

cerâmicos  

 

 

A grande maioria dos estudos a despeito de alterações na rugosidade 

superficial de materiais cerâmicos estão relacionados a efeitos provenientes de 

algum tipo de tratamento mecânico (LOHBAUER; MÜLLER; PETSCHELT, 2008; 

NAKAMURA; HOJO; SATO, 2010; WANG, 2008). Por outro lado, alguns poucos 

trabalhos investigaram a possibilidade de cerâmicas tratadas termicamente 

apresentarem mudanças em seus parâmetros de rugosidade e até mesmo no 

fechamento de defeitos artificialmente gerados. 

No trabalho proposto por Addison et al. (2012), já exposto no item acima, a 

rugosidade superficial dos discos de cerâmica feldspática usinados por sistema 

CAD/CAM (Vita Mark II) não foram influenciados pela realização de annealing à 

temperatura de 900ºC pelo tempo de 1 hora, mesmo este valor estando bem próximo 

à temperatura de amolecimento do material (914 ± 8ºC). Entretanto, quando a 

mesma cerâmica foi submetida à igual temperatura (900ºC), porém por um período 

de 2 horas, houve redução no tamanho do defeito gerado por indentação Vickers 

nos espécimes, indicando uma possível modificação superficial do material (DENRY; 

HOLLOWAY; TARR, 1999). 

Hung et al. (2008) simularam o desgaste clínico com broca diamantada em 

discos cerâmicos de dissilicato de lítio (Empress 2) e realizaram, em alguns grupos 

após o desgaste, tratamentos térmicos correspondentes à queima da cerâmica de 

cobertura e ao glaze. Mesmo não ocorrendo mudanças significativas nos valores de 

rugosidade, os autores detectaram a ocorrência de cicatrização de trincas e 

formação de uma camada de vidro após o tratamento térmico, comprovadas por 

fractografia. Além disso, os valores de resistência (inicialmente reduzidos devido ao 
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processo de desgaste à valores em torno de 233,7 MPa) foram restaurados após a 

realização dos ciclos térmicos, atingindo valores ao redor de 276,1 MPa, os quais se 

equipararam aos valores do material previamente ao desgaste (283,2 MPa). 

 

 

2.3.5 Efeito do tratamento térmico sobre a microestrutura da cerâmica 

 

 

É importante salientar o fato de que certas faixas de temperatura aplicadas 

em determinados tratamentos térmicos, por um dado período de tempo, podem ser 

capazes de induzir alteração no tamanho, forma e localização dos grãos (cristais) e 

até mesmo mudança nas fases constituintes do material (CALLISTER, 2013). Neste 

contexto, também pairam opiniões contraditórias e resultados inconclusivos na 

literatura; novamente, creditado à variabilidade de protocolos térmicos utilizados.  

Barreiro e Vicente (1993), estudaram a cinética das transformações de fase 

da leucita em uma típica porcelana para a restaurações metalo-cerâmicas. Os 

autores lançaram mão de protocolos a partir de 800ºC, passando por 850ºC, 900ºC, 

950ºC, a até 1000ºC, por períodos de tempo que variaram, para cada um dos ciclos 

térmicos, entre 10 até 1460 minutos (24 horas). Alguns dos tratamentos propostos, 

foram capazes de promover alterações das fases constituintes, como por exemplo, 

protocolo à 800ºC a partir de 60 minutos, o qual induziu a precipitação de sanidina, 

uma segunda fase cristalina presente no diagrama de fases do sistema potássio -

feldspato - K2O.Al2O3.6SiO2; sendo tal condição perpetuada durante os demais 

tratamentos à temperaturas mais elevadas. Apesar dos ciclos adotados serem mais 

longos que os laboratoriais, tais achados demonstram que tratamentos térmicos 

feitos de maneira não-controlada podem produzir alterações da fase cristalina 

(leucita) em porcelanas dentárias.  

Difração de raios-x  foi utilizada para analisar as fases cristalinas de três 

porcelanas comerciais submetidas a resfriamento convencional, resfriamento rápido 

(têmpera) em água, e recozimento (com resfriamento lento e controlado) após a 

queima normal (BAN et al.,1999). Entretanto, neste estudo, não houveram 

diferenças notáveis no conteúdo de leucita nos discos de porcelana preparadas de 

acordo com as três condições de resfriamento. Os autores acreditam que a 

cristalização da leucita à altas temperaturas e sua estabilização por aditivos durante 
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o processamento da porcelana promova uma microestutura estável e que, talvez por 

isso, a condição de resfriamento tenha pouco efeito sobre as alterações 

microestruturais dos cristais de leucita nas porcelanas dentais. 

Diferentes taxas de resfriamento também se mostraram, por certas vezes, 

capazes de alterar as porções das fases constituintes do material. Souza, 

Nascimento e Martinelli (2007) estudaram o efeito da condensação e da queima na 

formação de defeitos microestruturais em cerâmicas feldspáticas dentárias e 

observaram que as amostras que foram submetidas a quatro queimas apresentaram 

um menor volume de poros, porém com o aparecimento de trincas geradas durante 

o resfriamento. A formação destas trincas, foi creditada à alteração volumétrica das 

fases constituintes (amorfa e cristalina) da porcelana e aos efeitos resultantes de 

seus diferentes coeficientes de expansão térmica. 

Em estudo ainda não publicado5, discos usinados de uma vitrocerâmica 

reforçada por leucita, submetidos ao tratamento de glaze preconizado pelo 

fabricante (790ºC por 1 minuto em meio), seguido de resfriamento rápido, tiveram 

sua fase amorfa aumentada (difração de raio-x) e resistência flexural reduzida 

significativamente. 

 A fração volumétrica de leucita em uma porcelana dentária pode ser alterada 

durante os vários tratamentos térmicos utilizados na fabricação de peças protéticas. 

Aumentos no conteúdo de leucita foram detectados como uma consequência do 

resfriamento lento (Mackert e Evans, 1991a) e do recozimento (Mackert e Evans, 

1991b) do material. Mackert and Russell (1996) investigaram o mecanismo de 

reforço que ocorre durante o processo de injeção de uma vitrocerâmica reforçada 

por leucita (IPS Empress), através da cristalização adicional da mesma. Além da 

injeção propriamente dita, os autores também simularam, em alguns espécimes, 

queimas de pigmentos e de glaze. Os resultados revelaram que o conteúdo de 

leucita não foi alterado após o processo de injeção (não houve cristalização 

adicional de leucita), entretanto, o mesmo aumentou significativamente após a 

primeira queima de pigmentos, e tal situação se perpetuou em queimas adicionais e 

nas queimas de glaze. Diminuições no conteúdo de leucita também foram medidos 

em procedimentos envolvendo queimas múltiplas de porcelanas dentárias (Mackert 

e Evans, 1991b; Mackert e Evans, 1992). 

                                                
5 Fraga, S., May, L.G., 2013. Dados ainda não publicados. 
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Durante o resfriamento da porcelana, após o cozimento, os grãos de leucita 

contraem mais do que a matriz envolvente de vidro, devido ao seu maior coeficiente 

de expansão térmica e, também a sua transformação da fase cúbica para tetragonal 

(MACKERT; BUTTS; FAIRHURST, 1986). Em alguma temperatura abaixo da 

transição vítrea da matriz de vidro, as trincas ao redor das partículas de leucita 

passam a se separar devido à contração destes cristais. A partir desse ponto até à 

temperatura ambiente, a tensão da contração das partículas de leucita não é 

completamente transmitida na matriz de vidro envolvente, e, em vez disso, a tensão 

é aliviada através da abertura destas fissuras ao redor dos cristais (SERBENA; 

ZANOTTO, 2012). 

Mackert et al. (1994), analisaram a densidade de microtrincas em uma 

porcelana dentária, após submetê-la à tratamento térmico. Para isso, dez espécimes 

de uma porcelana dentária comercial foram preparados e divididos em dois grupos: 

o grupo experimental sofreu annealing e foi aquecido a 750°C e mantido Durante 16 

minutos a essa temperatura; e o grupo controle, que por sua vez, não recebeu 

nenhum tratamento térmico. As amostras tratadas termicamente a 750°C tiveram 

uma densidade de microtrincas significativamente inferior (p <0,001) do que aquelas 

que não receberam recozimento. Acredita-se que o grupo que recebeu recozimento, 

possa ter sofrido uma reorganização das moléculas em seu arranjo mais denso 

(menor energia) durante o resfriamento (realizado lentamente em protocolos de 

annealing) e que as tensões residuais tenham sido aliviadas, reduzindo a formação 

de microfissuras na porcelana.  
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Resumo 

Objetivos: investigar o efeito de tratamentos térmicos na resistência à fratura, na rugosidade 

superficial e na estrutura cristalina de uma vitrocerâmica reforçada por leucita.  

Métodos: 150 discos foram obtidos por usinagem automatizada e distribuídos nos grupos 

(n=30): C (controle - sem tratamento térmico), A-575 (annealing à 575°C), A-790 (annealing à 

790°C), G (glaze à 790°C com abertura imediata do forno) e GM (glaze à 790°C - modificado 

por resfriamento lento). Os discos foram submetidos ao ensaio de flexão biaxial (ISO 

6872/2008) e os resultados avaliados pela análise de Weibull. A rugosidade (Ra e Rz) antes e 

após os tratamentos foi mensurada. Um espécimes de cada grupo foi utilizados para difração 

de raios-X (DRX).  

Resultados: o grupo A-790 produziu os maiores valores de resistência à fratura (211,7 MPa); 

os demais (A-575, G e GM) permaneceram abaixo do controle (187,7 MPa). O valor de m não 

diferiu entre os grupos. Todos os tratamentos reduziram a rugosidade média (Ra) dos 

espécimes. Apenas os grupos de annealing diminuíram a amplitude média (Rz). A DRX revelou 

não ter havido mudanças de fase cristalina (leucita tetragonal). Alterações no tamanho dos 

cristalitos de leucita não foram expressivas.  

Significância: maiores valores de resistência à fratura e diminuição da rugosidade superficial 

para uma vitrocerâmica reforçada por leucita são conseguidos através de annealing acima da 

transição vítrea (Tg= 625 ± 20ºC) após a usinagem. Tal regime é capaz de reestrututurar 

favoravelmente o material, sem modificar sua estrutura cristalina original. Annealing abaixo da 

transição vítrea e regimes de glazeamento reduzem significativamente a resistência do 

material. 

Palavras-chave: Cerâmica Vítrea. Leucita. CAD-CAM. Usinagem. Rugosidade. Ciclo Térmico. 

Resistência Flexural Biaxial. 
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INTRODUÇÃO 

Estudos clínicos envolvendo longos períodos de acompanhamento (> 5 anos) relatam 

taxas de sobrevivência, entre 76 e 97%, para restaurações vitrocerâmicas leucíticas.  A fratura 

completa da cerâmica (“Bulk fracture”) figura entre as principais causas de falha das 

restaurações, totalizando de 3 à 11% delas [1,2,3,4]. Lascamentos coesivos da vitrocerâmica 

também são citados, porém não são computados como insucesso, já que este tipo de defeito 

não inviabilizou a manutenção das restaurações em função [1,2,4].  

As vitrocerâmicas são amplamente utilizadas em restaurações indiretas com alto apelo 

estético, onde busca-se, além de mimetização dos tecidos dentais, uma resistência mecânica 

superior a das cerâmicas feldspáticas. As melhorias nas propriedades mecânicas desses 

materiais foram possibilitadas graças à inclusão de partículas, tais como a leucita [5,6,7], e ao 

desenvolvimento dos sistemas Cad-Cam (Computer Aided Design; Computer Aided 

Machining), os quais permitem a confecção de peças protéticas a partir de blocos cerâmicos 

pré-fabricados obtidos por um processo padronizado e reproduzível, com menor incorporação 

de defeitos ao material. Entretanto, mesmo com a implementação de mecanismos de 

tenacificação de fratura, os componentes cerâmicos que constituem esses blocos, mantêm seu 

comportamento friável, acumulando tensões residuais e sendo sensíveis a diversos danos ao 

longo do processo de usinagem [8,9,10]. Por outro lado, acredita-se que a usinagem seria 

capaz de introduzir uma fina faixa de tensões compressivas na superfície da cerâmica, com 

efeito positivo sobre sua resistência [11,12]. Assim, o entendimento destes efeitos são 

requisitos fundamentais para prever os possíveis mecanismos de falha e avaliar a 

confiabilidade de restaurações confeccionadas pelos sistemas Cad-Cam. 

Diferentes tratamentos térmicos vem sendo empregados em materiais viscoelásticos, 

como as cerâmicas vítreas, na tentativa de controlar as tensões residuais [13,14], e até mesmo 

reduzir alguns dos danos acumulados ao longo das diversas etapas de confecção das 

restaurações, visando com isso melhorar o comportamento mecânico destes materiais. Tais 

tratamentos normalmente compreendem o recozimento da cerâmica (annealing) e são 

conduzidos em temperaturas que oscilam em torno da temperatura de transição do vidro (Tg), 

onde a viscosidade do material encontra-se reduzida e ideal para que ocorra a autodifusão das 
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moléculas e relaxamento das tensões internas da cerâmica [15,16]. Porém, ciclos atingindo 

temperaturas próximas ao ponto de amolecimento do material [17,18], com o intuito de 

promover uma possível cicatrização de defeitos também tem sido relatados.  

A maneira como é conduzida a etapa do resfriamento, também é um aspecto relevante 

neste tipo de tratamento, já que é a taxa (rápida ou lenta) em que este processo ocorre que irá 

determinar o quanto de tensão será liberada ou acumulada [14,19]. Quando um material vítreo 

é resfriado a partir de uma temperatura acima de sua Tg para uma abaixo, um estado de 

desequilíbrio termodinâmico é instalado no interior da matriz vítrea, a partir do qual as suas 

propriedades (termodinâmicas, mecânicas, etc.) retornam aos poucos aos seus valores de 

equilíbrio [14,20]. Caso o resfriamento seja conduzido de maneira rápida, tal equilíbrio poderá 

não ser restaurado, fazendo com que tensões residuais desiguais sejam geradas [14,19], 

fragilizando o material. 

Materiais constituídos por diferentes fases, como as vitrocerâmicas reforçadas por 

leucita (com uma fase vítrea e outra cristalina), devem ser tratados com extremo cuidado pois 

estas fases comportam-se de maneira diferente frente ao tratamento térmico [20,21,22], 

necessitando de regimes que atendam os requisitos para o equilíbrio estrutural de cada uma 

delas. Alguns estudos demonstram que, dependendo do regime térmico adotado, este pode 

levar a alterações nos cristais e até mesmo das fases constituintes do material [23,24]. 

Existem trabalhos demonstrando que até mesmo tratamentos térmicos rotineiros na 

prática laboratorial, como os ciclos de glazeamento, possam estar associados a alterações 

mecânicas e estruturais, vindo a interferir na resistência à fratura dos materiais cerâmicos 

[9,25,26,27,28]. Dessa maneira, tais regimes devem ser levados em conta para predizer com 

maior precisão o desempenho a longo prazo das restaurações. No entanto, existe uma 

inconsistência na literatura a respeito dos diversos protocolos térmicos aplicados em materiais 

cerâmicos. Os dados existentes sobre a influência de tais tratamentos nas características 

estruturais e mecânicas do material são inconclusivos. 

Diante do exposto, o presente trabalho visou investigar o efeito de tratamentos 

térmicos de annealing e de glazeamento na resistência à fratura de uma cerâmica vítrea 

reforçada por leucita. A primeira hipótese testada foi de que ciclos que adotassem banhos de 
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aquecimento com temperaturas acima da temperatura de transição vítrea, associados a taxas 

lentas de resfriamento, seriam capazes de produzir maiores valores de resistência à fratura do 

material, quando comparados aos tratamentos que abrissem mão de algum desses quesitos. 

Adicionalmente, buscou-se avaliar o efeito desses tratamentos na rugosidade superficial e na 

estrutura cristalina da vitrocerâmica (tamanho dos cristalitos e mudanças de fase), testando-se 

uma segunda hipótese de que prováveis acréscimos nos valores de resistência, estariam 

associados à redução na rugosidade superficial; e uma terceira hipótese, de que possíveis 

decréscimos nos valores de resistência estariam associados ao aumento no tamanho dos 

cristalitos e à mudanças de fase cristalina.  
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Confecção dos espécimes por usinagem (sistema CEREC®) 

Discos com 13,5 mm de diâmetro e 1,4 mm de espessura foram confeccionados a 

partir de blocos totalmente sinterizados de cerâmica vítrea reforçada por leucita (IPS Empress® 

CAD, Ivoclar Vivadent, Liechtenstein) com dimensões 14 x 14 x 18 mm, por meio de usinagem 

pelo sistema CEREC inLab MC XL (Sirona, Alemanha), utilizando-se par de brocas 

diamantadas específicas para cerâmicas vítreas (Step Bur 12S e Cylinder Pointed Bur 12S, 

Sirona, Alemanha), sob intensa refrigeração. A substituição dos pares de brocas foi realizada 

por solicitação da máquina ou devido à falha da broca.  

Finalizado o processo de usinagem, os 150 discos receberam polimento apenas na 

superfície superior, correspondente à face oclusal de uma coroa cerâmica. O polimento foi 

realizado com lixas de carbeto de silício nas granulações 400, 600 e na presença de água, até 

que o espécime atingisse a espessura final de 1,4 mm (±0,05 mm), a qual foi verificada por 

meio de micrômetro (210 MAP, Starrett, Estados Unidos). 

Os discos foram distribuídos de forma randomizada entre os cinco grupos 

experimentais, utilizando-se do programa Random Allocation, versão 1.0 (desenvolvido por M. 

Saghaei, Department of Anesthesia, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran). 

Determinação da temperatura de transição vítrea (Tg) 

 Análise Térmica Diferencial (ATD) [29] foi realizada com o intuito de estimar a Tg da 

cerâmica e confirmar a informação fornecida pelo fabricante, referente a este valor (625 ± 

20ºC) [30].  A análise foi realizada em aparelho específico (Mettler TGA/SDTA 851e), com 

cerca de 20mg do material a uma taxa de aquecimento de 1°C/min, desde a temperatura 

ambiente até 1000°C, em atmosfera de oxigênio. A Tg foi determinada pela interseção de uma 

reta traçada à meia altura das linhas-base (representativas dos limites inferior e superior da 

reação endotérmica), com a linha tangente ao ponto de inflexão da curva gerada pelo gradiente 

de fluxo de calor [31].  

A figura 1 ilustra a curva de ATD obtida para a vitrocerâmica, bem como o método para 

a obtenção da Tg. O valor estimado de Tg obtido pela ATD foi compatível com o proposto pelo 

fabricante (625 ± 20ºC) [30], demonstrando ser este um valor “confiável” para guiar o 
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delineamento dos grupos experimentais. A partir disso, tornou-se possível elaborar diferentes 

protocolos de tratamento térmico, variando-se a temperatura de forma relativa à Tg. 

Grupos experimentais: tratamentos aplicados à cerâmica 

Os grupos experimentais e os protocolos de queima previamente estabelecidos estão 

descritos na Tabela 1. No grupo controle (C), os espécimes foram somente usinados e não 

receberam tratamento térmico. Nos demais grupos, os espécimes usinados sofreram algum 

tipo de tratamento térmico, realizado em forno de queima VITA VACUMAT 6000 MP (VITA – 

Alemanha).  

O ciclo térmico de glazeamento (G), com duração média de 11 min, seguiu 

estritamente as recomendações do fabricante: temperatura inicial de 403ºC, tempo de pré-

aquecimento de 6 min, taxa de aumento de temperatura de 100ºC/min, temperatura de 

manutenção de 790ºC durante 1,5 min, conexão de vácuo durante 3 min e 20 seg, entre 450ºC 

e 789ºC [30]. A abertura do forno se deu ao final da etapa de aquecimento, caracterizando um 

resfriamento abrupto.  Os ciclos de annealing (A-575 e A-790) foram conduzidos com a mesma 

temperatura inicial (403ºC), tempo de pré-aquecimento (6 min) e taxa de aumento de 

temperatura (100ºC/min) que o ciclo G. A partir daí, estes regimes foram delineados variando-

se a temperatura do banho de aquecimento, acima (790ºC) e abaixo (575ºC) da Tg do material 

(625 ± 20ºC), na qual o material permaneceu 15 minutos. Em ambos os regimes A-575 e A-790 

foi realizado resfriamento lento. Esta etapa se caracterizou pela manutenção do forno fechado 

até que o material atingisse a temperatura de 200ºC. O período prolongado de banho de 

aquecimento, juntamente com o resfriamento lento, resultaram em ciclos térmicos com duração 

média de 1 h e 30 min para o grupo A-575 e 2 hs e 20 min para o regime A-790. O ciclo de 

glazeamento modificado (GM) diferiu do ciclo adotado pelo grupo G somente na etapa de 

resfriamento, o qual foi conduzido lentamente (manutenção do forno fechado até que o material 

atingisse a temperatura de 200ºC). Esta modificação acrescentou pouco mais de 1h ao tempo 

total do ciclo original (grupo G).  

Apesar de os ciclos de annealing não necessitarem da presença de vácuo, este foi 

utilizado, com o intuito de propiciar uma atmosfera idêntica para todos os grupos, já que os 

regimes de glazeamento necessitam deste ambiente em determinada parte do ciclo. Assim, o 
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vácuo foi mantido durante a etapa de aquecimento dos ciclos de annealing pelo mesmo 

período de duração (3 min e 20 seg) e a partir da mesma temperatura (450ºC) daquele 

realizado nos grupos G e GM.  

O número de repetições por grupo foi de 30, para que se pudesse realizar a verificação 

da probabilidade de falha do material e o cálculo do módulo de Weibull para os diferentes 

tratamentos. Um espécime adicional, representativo de cada grupo, foi necessário para 

realização das análises microestruturais, por meio de difração de raios X. 

Ensaio de flexão biaxial “piston-on-three ball” 

O ensaio monotônico de resistência à fratura foi realizado em conformidade com as 

normas do teste de flexão biaxial “piston-on-three-ball” para cerâmicas, descrito na ISO 

6872/2008 [32], em máquina de ensaios universais (DL-1000 Emic, Brasil), a uma taxa de 

carregamento de 0,5 mm/min. O espécime foi posicionado sobre três esferas equidistantes de 

2,5 mm de diâmetro, separadas por um ângulo de 120º, sobre um círculo de 10 mm de 

diâmetro, de forma que a superfície usinada representativa da face interna do disco (entenda-

se da restauração) fosse submetida à tensão de tração (voltada para baixo). Uma tira de 

polietileno foi posicionada entre o suporte metálico e o disco, bem como entre o disco e o 

pistão a fim de distribuir uniformemente as pressões de contato [33]. A carga foi aplicada no 

centro da superfície superior do disco por um pistão cilíndrico de superfície plana com raio de 

0,7 mm. 

Os valores de carga para fratura foram utilizados no cálculo da resistência flexural, em 

MPa, levando-se em conta a espessura dos discos, segundo as equações 1, 2 e 3. 

 

 

 
Sendo P, a carga para fratura somada a 0,42 N (peso do pistão); d, a espessura do 

disco; ν, o coeficiete de Poisson (0,25); A, o raio do círculo de suporte das esferas (5 mm); B, o 

raio do pistão (0,7 mm); C, o raio do disco (6,75 mm). 

 

σ= -0.2387.P.(X-Y)/d
2
                                                   

  X= (1 + ν) . ln(B/C)
2
 + [(1- ν)/2].(B/C)

2
                               

  Y= (1 + ν) . [1 + ln(A/C)
2
] + (1- ν).(A/C)

2
 

Equação 1 

Equação 2 

Equação 3 
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Análises complementares  

Rugosidade Superficial 

A rugosidade da superfície inferior dos discos foi medida após a usinagem (rugosidade 

inicial) e ao fim de cada tratamento térmico (rugosidade final), por meio de perfilômetro de 

contato (SJ- 410, Mitutoyo, Japão).  

Os parâmetros adotados para a análise da rugosidade superficial foram os parâmetros 

Ra (rugosidade média do perfil) e Rz (médias das cinco maiores amplitudes do perfil) [34]. Os 

valores de Ra e Rz foram obtidos a partir da média de três leituras, transversais ao caminho 

percorrido pelas brocas Durante a usinagem. O comprimento de cada leitura equivaleu a cinco 

vezes o valor do cut-off (λc), estabelecido de acordo com a norma ISO 4287:1997 [35], 

adotando-se por referência os valores de Ra alcançados em uma primeira leitura. O valor de λc 

foi de 0,8 mm (valor tabelado para 0,1<Ra≤2,0), resultando em um comprimento total de 

medição de 4 mm. Filtro de Gauss também foi empregado para a separação de defeitos de 

forma do perfil de rugosidade.  

Difração de Raios X 

A difratometria foi realizada com a intenção de caracterizar a estrutura cristalina da 

vitrocerâmica antes e depois dos tratamentos térmicos e analisar o efeito do tratamento térmico 

sobre os cristalitos (partículas sub-micrométricas) de leucita. 

Um disco adicional de cada grupo foi submetido à difração de raios X (D8 Advanced 

XRD, Bruker AXS GmbH, Alemanha), antes e após o respectivo regime térmico, com varredura 

de 20º à 45º, passo de 0,02º, tempo de 187 segundos. O comprimento de onda utilizado foi o 

KαCu com λ = 1,5416 Å.  A localização dos picos em cada uma das análises foi comparada aos 

valores disponíveis para a leucita na ficha do padrão difratométrico mantida pelo International 

Center Diffraction Data/Joint Committee for Powder Difraction Studies.  

O tamanho médio dos cristalitos foi determinado para o pico (404) - localizado em 2Θ, 

≅ 38º e FWHM (full width at half maximum) ≅ 0,3º - antes e após o tratamento térmico, por meio 

da equação de Debye (Equação 4) [36].  

 

 
                                        T= 0,9λ /βcosΘ                                          Equação 4 
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Em que T é o diâmetro médio dos cristais, λ o comprimento de onda dos raios-x 

(1,5416 Å), Θ é a localização do pico e β é a largura da meia altura do pico selecionado, em 

radianos. O real valor de β foi calculado por meio da Equação 5 [36], a qual desconta do valor 

de β obtido na difratometria da cerâmica (βM), o valor medido em um cristal com dimensão 

superior a 1000 Å, nesse caso, o silício (βs). 

 

 

Análise estatística 

Os dados de rugosidade superficial foram submetidos a teste T- Pareado (grupos 

dependentes) para comparação intra-grupos das médias antes e após cada tratamento 

térmico, tendo-se em vista que apresentaram distribuição não normal (p<0,05 para teste de 

Shapiro-Wilk), mas com homogeneidade das variâncias (p>0,05 para teste de Levene). 

Análise de Weibull [37,38] foi empregada para comparar-se os grupos quanto à 

resistência flexural, através do parâmetro escalar σ0, também denominado resistência 

característica, o qual representa a tensão em que a probabilidade de falha é de 63,2%. Ainda 

foi utilizada para determinar-se o parâmetro angular ou módulo de Weibull (m), o qual fornece 

informações sobre a dispersão dos dados de onde pode-se extrair uma estimativa do grau de 

confiabilidade do material. Os valores de módulo de Weibull e de resistência característica 

foram determinados por meio da Equação 6. 

                               
      Pf = 1 – exp [ - (σ/ σ0)m]                                        Equação 6 

 
Sendo Pf a probabilidade de fratura, σ a tensão de fratura, m o módulo de Weibull e σ0 

a resistência característica. A probabilidade de falha para cada valor de tensão (Pf (σi)) foi 

calculada através da Equação 7. 

 
                                                    Pf(σi) = (i – 0,5) / N   

  
 Sendo que i é a ordem de ranqueamento do valor de tensão e N, o número de corpos 

de prova. Os limites superior e inferior dos intervalos de confiança de 95% para a resistência 

característica e para o módulo de Weibull foram calculados por meio das Equações 8 e 9, e 

     Equação 7 

                             β2= βM
2  - βS

2                                               Equação 5 
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Equações 10 e 11, respectivamente, sendo tu, tl, lu e ll obtidos a partir de valores tabelados para 

o número amostral e para o intervalo de confiança de 95% [39]. A sobreposição dos 

intervalosde confiança denota semelhança estatística entre os grupos. 

 

σ0 superior = σ0 exp(- tu / m) 

σ0 inferior = σ0 exp(- tl / m) 

m superior = m / lu 

m inferior= m / ll 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equação 8 
Equação 9 

Equação 10 

Equação11 
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RESULTADOS 

A resistência característica (σ0) e módulo de Weibull (m) dos grupos testados podem 

ser visualizados na tabela 2. Os grupos G e GM apresentaram valores de resistência 

característica similares entre si, mas significativamente inferiores ao grupo controle (C). O 

grupo A-575 atingiu valores de resistência superiores em relação aos grupos submetidos às 

diferentes modalidades de glazeamento (G e GM). Porém, ainda assim, este ciclo de annealing 

(A-575) apresentou resistência inferior à do grupo controle (C). Já o grupo A-790 produziu o 

melhor resultado no que tange à resistência flexural da vitrocerâmica, superior à dos demais 

grupos testados (A-575, G e GM) e, inclusive, significativamente maior que os alcançados pelo 

grupo controle (C). Os grupos comportaram-se de forma similar quanto a dispersão dos dados 

de resistência, uma vez que não houve diferença significativa no módulo de Weibull (tabela 2). 

A comparação intra-grupos dos parâmetros de rugosidade (Ra e Rz) antes e após os 

tratamentos térmicos encontram-se na tabela 3. Todos os tratamentos térmicos foram capazes 

de reduzir significativamente a rugosidade média (Ra) dos espécimes. Já os valores de 

amplitude média do perfil, representados pelo parâmetro Rz, apresentaram redução 

significativa apenas para os grupos submetidos à tratamentos de annealing (A-575 e A-790). 

A análise de difração de raios X revelou não ter havido mudanças de fase cristalina no 

material após os tratamentos térmicos, tendo a leucita permanecido em seu arranjo cristalino 

estável, na forma tetragonal (Figura 2). O tamanho dos cristalitos de leucita antes e após a 

realização dos ciclos térmicos pode ser visualizado na tabela 4. O tamanho médio inicial dos 

cristalitos foi de 28,8 nm, variando após o tratamento, desde reduções na ordem de 0,8 nm 

para o grupo GM até aumento de no máximo 2,1 nm para o grupo A-790.  
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DISCUSSÃO 

Regimes térmicos envolvendo procedimentos laboratoriais rotineiros, como o 

glazeamento, até protocolos mais complexos como os de recozimento (annealing), tem sido 

investigados em relação a possíveis efeitos sobre a resistência mecânica de materiais 

cerâmicos [9,13,25,26,27,28] inclusive em espécimes usinados [17,18]. Estudos demonstram 

ainda, que fatores vinculados à falha de restaurações vitrocerâmicas, como o acúmulo de 

tensões residuais, podem ser manejados através do uso de tratamentos térmicos, graças às 

propriedades viscoelásticas destes materiais [14,19]. Dentro desta abordagem, o presente 

trabalho visou analisar o efeito de ciclos térmicos de annealing e de glazeamento na resistência 

à fratura de uma vitrocerâmica reforçada por leucita. Os espécimes, de geometria simplificada, 

foram obtidos a partir de usinagem automatizada, na tentativa de simular os efeitos reais que a 

mesma traz às restaurações.  

A hipótese testada foi a de que ciclos térmicos que adotassem temperaturas de 

aquecimento acima da Tg, associados a taxas lentas de resfriamento, seriam capazes de 

liberar tensões residuais e rearranjar o material na sua configuração mais homogênea e 

equilibrada, de maneira que este não acumulasse novas tensões. Como consequência, 

maiores valores de resistência à fratura seriam esperados, quando comparados aos regimes 

realizados abaixo da Tg, ou com resfriamento rápido. 

Os maiores valores de resistência vinculados ao grupo A-790 (211,7 MPa) foram ao 

encontro da hipótese apresentada, podendo ser creditados ao fato de que talvez este regime 

térmico tenha conseguido atingir o “ponto de annealing” [16,40]. Em temperaturas acima da Tg, 

como no caso dos 790°C, adotados no banho de aquecimento do grupo A-790, há energia 

térmica suficiente [41], a viscosidade é bem mais baixa e a matriz vítrea se estabiliza 

rapidamente, devido à intensa difusão molecular, induzindo o relaxamento das tensões 

[14,42,43]. No ciclo realizado para o grupo A-790, a temperatura foi diminuída cuidadosamente, 

até que os átomos pudessem se rearranjar numa configuração de mínima energia e não 

fossem adicionadas novas tensões ao material [16]. O tratamento térmico proposto para o 

grupo A-790 parece ter promovido um rearranjo estrutural favorável do material, já que o valor 

de resistência flexural biaxial por ele atingido (211,7 MPa) é maior que o sugerido pelo 
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fabricante (160 MPa) [44], e também maior que o obtido no grupo controle (187,7 MPa), em 

espécimes usinados, sem tratamento térmico. 

 No regime adotado para o grupo GM, submeteu-se a cerâmica à 790°C por 1,5 

minutos, como sugerido em protocolos de glaze indicados para esta cerâmica [30], enquanto 

que no grupo A-790, manteve-se esta temperatura durante 15 minutos. Em ambos os grupos 

foram adotadas taxas lentas de resfriamento. Portanto, estes regimes diferiram apenas em 

relação ao tempo em que o material permaneceu à 790°C. Entretanto, o grupo GM não 

apresentou melhora nos valores de resistência à fratura, contrariando a primeira hipótese do 

estudo. Os valores de resistência alcançados foram em torno de 157,7 MPa, sendo estes 

significativamente inferiores aos do grupo A-790 (211,7 MPa) e similares aos do grupo G 

(153,7 MPa), onde os espécimes foram resfriados rapidamente. Tais achados demonstram que 

talvez o período de 1,5 minutos em que a cerâmica permaneceu à temperatura de 790°C não 

tenha sido suficiente para que a mesma atingisse as condições ideais de viscosidade e 

recebesse energia térmica suficiente a ponto de promover difusão molecular e o relaxamento 

das tensões acumuladas após a usinagem. É sabido que ao atingir o “ponto de annealing”, um 

material vítreo pode levar aproximadamente 15 minutos para que suas tensões sejam 

efetivamente reduzidas [16,40]. Tensões residuais, que neste caso não puderam ser 

suficientemente relaxadas devido ao tempo de aquecimento reduzido, podem ser aprisionadas 

após o material ser resfriado abaixo da Tg  [42,43]. Então, para que se possa manter o material 

por mais tempo em um estágio menos viscoso; e, dessa forma, promover efetivamente o alívio 

das tensões é necessário não só a escolha adequada de uma faixa de temperatura, como 

também o tempo que o material precisará permanecerá nela [40].  

O período em que o material permanece aquecido à uma temperatura constante 

também parece ser crucial quando o procedimento é realizado abaixo da Tg, como por 

exemplo, os 575°C utilizados no ciclo térmico do grupo A-575. A cerâmica submetida a este 

regime também permaneceu, aparentemente tempo insuficiente na etapa de aquecimento, 

impossibilitando que todas as suas tensões fossem relaxadas, refletindo em valores de 

resistência flexural inferiores (tabela 2) quando comparados aos grupo A-790 e C. Uma 

explicação plausível é de que nos 575°C adotados para o ciclo A-575 a viscosidade da matriz 
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vítrea é mais alta,  e os movimentos moleculares são muito lentos [14] e, segundo Bertolotti 

and Shelby (1979) [45], como forma de compensar o uso de uma temperatura abaixo da 

transição vítrea, um longo tempo de banho de aquecimento seria necessário para que o vidro 

se estabilizasse e liberasse adequadamente as tensões. Tal fato também ocorreu no estudo de 

Fischer et al. 2005 [13], onde foram necessárias dez horas de queima para que o relaxamento 

das tensões da vitrocerâmica ocorresse em protocolos à temperaturas abaixo da Tg do material 

tratado. Além disso, a temperatura alcançada pelo ciclo A-575 (575°C), parece ter promovido 

movimentação molecular, sem no entanto ter conseguido alcançar energia térmica suficiente 

para romper as ligações atômicas e permitir a autodifusão e a reorganização estrutural do 

material [16,40].  

Outra explicação plausível para a redução dos valores de resistência (tabela 2) nos 

grupo A-575, G e GM é que talvez os ciclos térmicos empregados, devido à menor temperatura 

ou ao menor tempo de banho de aquecimento, possam ter promovido apenas o alívio de 

tensões compressivas superficiais originadas pela usinagem [12]. Segundo Marshall et al. 

(1983) [11], a usinagem seria capaz de introduzir uma fina faixa de tensões compressivas na 

superfície da cerâmica, com efeito positivo sobre sua resistência. Giordano, Cima e Pober 

(1995) [9] observaram redução na resistência flexural de uma cerâmica feldspática 

convencional após tratamento térmico, fato atribuído ao alívio de tensões compressivas 

originadas pelo polimento. O ciclo utilizado no grupo A-790 parece ter sido capaz de manejar 

adequadamente as tensões residuais do material, repercutindo em maiores valores de 

resistência à fratura. Talvez um possível rearranjo estrutural favorável alcançado no material, 

em toda sua espessura, tenha sobrepujado os possíveis prejuízos associados ao alívio das 

tensões compressivas provenientes da usinagem.  

Diante do exposto até o momento, tanto a temperatura do banho de aquecimento 

quanto o tempo em que os espécimes permaneceram neste processo demonstraram ter 

influência na resistência flexural da vitrocêmica. A etapa de resfriamento mesmo que conduzida 

lentamente, pareceu não ser eficaz quando associada à períodos insuficientes de banho de 

aquecimento, tanto acima (grupo GM - 790°C) quanto abaixo (grupo A-575 - 575°C) da Tg da 

vitrocerâmica (625±20°C). O grupo G apresentou valores de resistência à fratura em torno de 
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153,7 MPa, os quais foram estatisticamente  inferiores aos grupos C, A-575 e A-790, entretanto 

similares aos do grupo GM (157,7 MPa), indicando que talvez a maneira como é conduzido o 

resfriamento (lento ou rápido), apesar de importante segundo alguns estudos [46,47], não seja 

tão crucial quando comparada às etapas que envolvem o banho de aquecimento (tempo e 

temperatura em que ele ocorre) na busca por regimes térmicos que melhorem a resistência à 

fratura da vitrocerâmica após o processo de usinagem.  

De maneira complementar buscou-se investigar o efeito dos tratamentos térmicos na 

rugosidade superficial da vitrocerâmica (tabela 3). A hipótese testada foi de que possíveis 

aumentos nos valores de resistência, estariam associados ao fato de que os tratamentos 

térmicos pudessem reduzir a rugosidade superficial. O grupo A-790, além de apresentar 

valores de resistência expressivos (211,7 MPa), também conferiu, após a realização do 

tratamento térmico, valores de rugosidade superficial significativamente menores aos 

espécimes (Radepois= 1,47µm e Rzdepois= 9,39 µm), do que aqueles promovidos pela usinagem 

(Raantes= 1,54µm e Rzantes= 10,03 µm), confirmando parcialmente a segunda hipótese. Tal 

comportamento, não se perpetuou de igual forma nos demais grupos. Os tratamentos G, GM 

apesar de reduzirem a rugosidade média (Ra) da cerâmica, não foram capazes de alterar o 

parâmetro Rz, corresponde à amplitude média dos defeitos, nem otimizar os valores de 

resistência do material. O grupo A-575 reduziu significativamente ambos os parâmetros Ra e 

Rz, porém esta melhora no perfil de rugosidade não foi acompanhado pelos valores de 

resistência. Assim, a segunda hipótese foi rejeitada para os grupos A-575, G e GM pois, apesar 

da redução dos valores de rugosidade superficial por eles alcançada, diminuição da resistência 

à fratura da cerâmica foi constatada.  

Denry (2013) [8], acredita que embora as restaurações feitas a partir de blocos de 

vitrocerâmica à base de leucita sejam submetidas a tratamentos térmicos, e que este possa ser 

capaz de reduzir o grau de tensões acumuladas após usinagem, é provável que os defeitos 

sub-superficiais e superficiais produzidos nesta fase não seja minimizados após o 

glazeamento, e acabem por se tornar a origem da fratura depois de algum tempo em serviço. 

Nessa linha de pensamento, acredita-se que os tratamentos térmicos aplicados à cerâmica, 

apesar de terem reduzido os valores de rugosidade superficial (pelo menos em um de seus 
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parâmetros) nos grupos testados, não foram capazes de minimizar os defeitos críticos, 

possíveis responsáveis pela falha dos espécimes. Isto se reflete nos valores de módulo de 

Weibull (m) similiares entre os grupos (tabela 2), indicando que nenhum dos tratamentos 

térmicos foi capaz de modificar a população de falhas do material, quando comparados ao 

grupo sem tratamento (C). O módulo de Weibull (m) relaciona-se com a dispersão dos dados 

de resistência, refletindo a distribuição de defeitos na cerâmica [48]. Assim, as reduções 

sofridas nos parâmetros de rugosidade parecem não ter associação com o aumento dos 

valores de resistência alcançados pelo grupo A-790. 

Poucos trabalhos investigaram a possibilidade de cerâmicas tratadas termicamente 

apresentarem mudanças em seus parâmetros de rugosidade e até mesmo no fechamento de 

defeitos artificialmente gerados. Lenz et al. (2002) [49], sugerem que em temperaturas ao redor 

da Tg, o comportamento viscoelástico da porcelana pode favorecer o fechamento de 

microtrincas e produzir valores de resistência mecânica mais elevados. No trabalho proposto 

por Addison et al. (2012) [18], a rugosidade superficial dos discos de cerâmica feldspática 

usinados por sistema CAD/CAM (Vita Mark II) não foram influenciados pela realização de 

annealing (à 900ºC por 1 hora), mesmo este valor estando bem próximo à temperatura de 

amolecimento do material (914 ± 8ºC). Entretanto, quando a mesma cerâmica foi submetida à 

igual temperatura (900ºC), porém por um período de 2 horas, houve redução no tamanho do 

defeito gerado por indentação Vickers nos espécimes, indicando uma possível modificação 

superficial, que no entanto não foi seguida do aumento dos valores de resistência no material 

[17]. Análise em MEV de espécimes obtidos a partir de diferentes cerâmicas usináveis (Vita 

Mark II, ProCAD, IPS Empress CAD, e IPS e.max CAD) revelou que, independente da 

cerâmica testada, as superfícies submetidas a overglaze eram homogeneamente lisas em 

oposição às superfícies estriadas das amostras que foram polidas. Entretanto, o overglaze 

produziu valores de resistência à compressão similares estatisticamente aos produzidos pelos 

grupos polidos [50]. A análise complementar em microscopia eletrônica, a fim de investigar 

possíveis “cicatrizações” de defeitos por meio de aplicação de tratamentos térmicos pode 

ajudar a esclarecer esta questão.  
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Por fim, por meio de difração de raios X buscou-se caracterizar a vitrocerâmica 

termicamente tratada, a fim de investigar qualquer alteração microestrutural que os regimes 

térmicos pudessem vir a causar em cada um dos grupos. As propriedades dos materiais 

podem ser altamente dependentes de sua estrutura cristalina [16] e do tamanho do cristalito 

[51], estando este associado, por exemplo, à resistência à flexão, ao desgaste [52], e às 

características estéticas do material [53]. A transparência alcançada por algumas cerâmicas 

vítreas é proveniente de um tamanho de cristalito extremamente reduzido, inferiores à 100 nm 

(muito menor do que o comprimento de onda da luz visível) [54]. Assim, tanto o controle da 

estrutura cristalina, identificando as fases presentes, como o controle do tamanho do cristalito 

(grau de cristalização) são objetivos importantes durante a fabricação e a manipulação de 

qualquer material [51]. O pico de difração escolhido para este tipo de análise foi o (404), por 

situar-se num ângulo mais elevado, pois sabe-se, pela lei de Bragg, que quanto menor o valor 

de 2Θ, maior o erro introduzido nos parâmetros da célula unitária [36]. 

Normalmente, os cristalitos tendem a aumentar de tamanho com o aumento da 

temperatura de tratamento, refletindo num estreitamento dos picos obtidos pela análise da 

difração de raios X [55]. O aumento individual destas partículas (maior grau de cristalização), 

quando significativo, pode acarretar na fusão dos cristalitos entre si no interior do grão, 

transformando-o numa espécie de “monocristal” extremamente rígido, ou até mesmo num 

crescimento não controlado do tamanho do grão [16]. Esta situação representaria de certo 

modo uma cristalização desordenada, a qual é indesejada no processamento de vitrocerâmicas 

[52,56]. Do contrário, quando o pico encontra-se alargado, uma redução do tamanho da 

partícula normalmente pode estar associado [57]. Entretanto, de maneira geral, a elevação da 

temperatura gerada pelos ciclos testados não promoveu mudanças no grau de cristalização do 

material, refletindo em alterações pouco expressivas no tamanho de cristalito (tabela 4) para o 

pico (404), que não sofreu estreitamento, tampouco alargamento (figura 2). Aliado a isto, 

nenhum dos tratamentos térmicos foi capaz de acarretar em mudanças de fase cristalina do 

material e a leucita se manteve na sua forma estável (leucita tetragonal) (figura 2). Assim, a 

terceira hipótese, de que possíveis decréscimos nos valores de resistência estariam 
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associados à alterações na estrutura cristalina original (aumento no tamanho dos cristalitos e 

mudanças de fase), foi rejeitada.   

O fato de os tratamentos térmicos não terem acarretado em mudanças na 

microestrutura cristalina do material demonstra que os ciclos adotados parecem não modificar 

a composição estabelecida pelo fabricante. A relevância de tal informação está associada 

principalmente ao grupo A-790, que melhorou a resistência à fratura da vitrocêramica, sem 

contudo modificar a estrutura original da cerâmica. Vale salientar que pequenas variações na 

composição e na microestrutura podem determinar novas propriedades mecânicas, químicas e 

físicas para um dado material. A melhora na resistência à fratura alcançada por este regime (A-

790) parece estar vinculada unicamente ao relaxamento das tensões, ao refinamento estrutural 

do material e à redução dos valores de rugosidade superficial conseguidos através do 

tratamento térmico. 

As etapas de finalização de restaurações vitrocerâmicas, que compreendem a 

aplicação de óxidos corantes e o glazeamento, são importantes para que se consiga a 

mimetização da estrutura dental. Diante dos resultados encontrados, o possível efeito deletério 

do ciclo de glazeamento na resistência da vitrocerâmica sugere a necessidade de trabalhos 

que avaliem a viabilidade de se empregar regimes térmicos alternativos, como o ciclo A-790 - 

que utiliza a mesma temperatura sugerida pelo fabricante (790°C), porém por um período mais 

longo de banho de aquecimento (15 min), acompanhado por resfriamento lento - para a 

realização de glazeamento das restaurações. Estudos que tragam informações à respeito do 

efeito do ciclo A-790 sobre as propriedades ópticas da vitrocerâmica são necessários, na busca 

por um ciclo que possa maximizar a resistência à fratura de vitrocerâmicas leucíticas, sem no 

entanto interferir no efeito desejado do glazeamento sobre as características estéticas da 

restauração.  
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CONCLUSÕES 

Maiores valores de resistência à fratura e diminuição da rugosidade superficial para 

uma vitrocerâmica reforçada por leucita são conseguidos através de annealing acima da 

transição vítrea após a usinagem. O regime A-790 - conduzido à 790°C durante 15 minutos, 

seguido de resfriamento lento - é capaz de manejar adequadamente as tensões residuais, 

produzindo uma reorganização estrutural favorável do material, sem contudo modificar sua 

estrutura cristalina original. 

 Tratamento de annealing abaixo da transição vítrea e ciclo de glazeamento, seja o 

recomendado ou o modificado por resfriamento lento, diminuem significativamente a resistência 

da vitrocerâmica reforçada por leucita. 
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Tabela 1– Descrição dos grupos experimentais e dos protocolos térmicos. 

Grupos (n=30) 

 
Glaze 
(G)1 Glaze Modificado (GM) 

Annealing abaixo da Tg 

(A-575) 
Annealling acima da Tg 

(A-790) 
Controle 

(C) 

Usinagem Sim Sim Sim Sim Sim 

Temperatura inicial 403 ºC 403 ºC 403 ºC 403 ºC - 

Taxa de aumento 
da temperatura 100 ºC/min 100 ºC/min 100 ºC/min 100 ºC/min - 

Temperatura final 790ºC 790ºC 575ºC 790ºC - 

Duração do banho 
de aquecimento 

1,5 minutos 1,5 minutos 15 minutos 15 minutos - 

Taxa de 
Resfriamento 

 
Rápida 

 
Abertura imediata do 

forno ao término do banho 
de aquecimento. 

 

 
Lenta 

 
O forno permanece fechado 

desde o início do ciclo até que 
no resfriamento o material 

atinja 200°C. 

 
Lenta 

 
O forno permanece fechado 

desde o início do ciclo até que 
no resfriamento o material 

atinja 200°C. 

 
Lenta 

 
O forno permanece fechado 

desde o início do ciclo até que 
no resfriamento o material 

atinja 200°C. 

- 

Vácuo 
Sim 

De 450ºC Até 789ºC  
por 3 mim e 20 seg. 

Sim 
De 450ºC Até 789ºC 
por 3 mim e 20 seg. 

Sim 
De 450ºC Até 575ºC 
por 3 mim e 20 seg. 

Sim 
De 450ºC Até 789ºC 
por 3 mim e 20 seg. 

- 

1 Protocolo sugerido pelo fabricante. IVOCLAR VIVADENT. IPS Empress® CAD: Instructions for use labside. 2006.  
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Tabela 2 - Valores de resistência característica (σ0) e módulo de Weibull (m) para os grupos experimentais. Letras iguais denotam semelhança 

estatística para os valores de resistência característica (σ0) e módulo de Weibull (m), com indicação de sobreposição dos intervalos de confiança (95% 

IC). 

Grupos 

 C G GM A-575 A-790 

 
σ0 - MPa 

(IC = 95%) 

 

187,7 

(181,1 -194,4)b 

 

153,7 

(148,8-158,6)d 

 

157,7 

(153,3 – 162,0)d 

 

167,9 

(163,0 – 172,8)c 

 

211,7 

(206,7 – 226,9)a 

 
m 

(IC = 95%) 

 

12,0 

(8,4 – 15,5)a 

 

13,3 

(9,3 – 17,1)a 

 

15,5 

(10,9 – 20,0)a 

 

14,7 

(10,3 – 18,9)a 

 

18,1 

(12,7 – 23,2)a 
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Tabela 3 – Média e desvio padrão para os valores de rugosidade superficial (Ra e Rz) antes e após o tratamento térmico e comparação entre os 

grupos (T-pareado 5%). 

Grupos Momento da leitura Ra - µm 
(desvio-padrão) p-valor Rz - µm 

(desvio-padrão) p-valor 

G 

Antes 1,47 
(0,24) 

0,045 

9,59 
(1,73) 

0,377 

Depois 1,41 
(0,24) 

9,24 
(1,58) 

GM 

Antes 1,46 
(0,30) 

0,001 

9,59 
(1,45) 

0,160 

Depois 1,38 
(0,29) 

9,05 
(1,76) 

A-575 

Antes 1,45 
(0,27) 

0,000 

9,46 
(1,58) 

0,001 

Depois 1,38 
(0,28) 

8,97 
(1,78) 

A-790 

Antes 1,54 
(0,29) 

0,001 

10,03 
(1,72) 

0,000 

Depois 1,47 
(0,25) 

9,39 
(1,45) 

P≤0,05 indica diferença entre os grupos 
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Tabela 4 – Tamanho dos cristalitos de leucita (nm) antes e após a realização dos tratamentos térmicos e variação dos mesmos (nm e %) 

após a realização dos tratamentos térmicos. Dados relativos ao pico (404), representativos da leucita tetragonal. 

Pico Grupos Tamanho de grão antes 
(nm) 

Tamanho de grão depois 
(nm) 

Variação grão 
(nm) 

Variação grão 
(%) 

(404) 

 
G 28,7 30,7 2,0 6,6 

GM 29,1 28,3 -0,8 -1,7 

A-575 28,6 30,1 1,5 4,5 

A-790 28,9 31,0 2,1 7,6 
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Figura 1 – Curva de ATD obtida a partir da vitrocerâmcia reofrçada por leucita (IPS Empress® CAD, Ivoclar Vivadent, Liechtenstein). Determinação da 

Tg através da interseção entre as linhas (a) e (b). Sendo (a), a reta traçada à meia altura das linhas-base (representativas dos limites inferior e superior 

da reação endotérmica); e (b), a linha tangente ao ponto de inflexão da curva gerada pelo gradiente de fluxo de calor. 
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Pós glaze - File: pos_glaze_D.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 20.000 ° - End: 44.994 ° - Step: 0.009 ° - Step t
Operations: Y Scale Add 1600 | Background 1.000,1.000 | Import
Pós anneal 2 790 - File: pos_anneal 2 790.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 20.000 ° - End: 44.994 ° - Step: 0.
Operations: Y Scale Add 800 | Background 1.000,1.000 | Import
Pós anneal 1 575 - File: pos_anneal 1 575.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 20.000 ° - End: 44.994 ° - Step: 0.
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Pós glaze mod - File: pos_glaze_mod.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 20.000 ° - End: 44.994 ° - Step: 0.009 °
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Figura 2 – Gráfico de difração de raios X referente aos grupos G (em verde), A-790 (em azul), A-575 (em vermelho) e GM (em preto), após os 

tratamentos térmicos. Os cristais de leucita permaneceram em seu arranjo cristalino estável, na forma tetragonal, em todos os grupos.  A localização 

dos picos foi comparada aos valores disponíveis para a leucita tetragonal na ficha do padrão difratométrico mantida pelo International Center 

Diffraction Data/Joint Committee for Powder Difraction Studies, representados pelas retas verticais vermelhas associadas a cada pico. 
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4 CONCLUSÃO 
 
 

Aumento nos valores de resistência à fratura e diminuição da rugosidade 

superficial para uma vitrocerâmica leucítica são alcançados através de ciclo térmico 

de annealing acima da transição vítrea à 790°C por 15 min. Este regime parece ser 

capaz de eliminar as tensões residuais, visto que altos valores de resistência à 

fratura para a vitrocerâmica reforçada por leucita puderam ser conseguidos após a 

usinagem.  

Tratamento térmico de annealing abaixo da transição vítrea e ciclo de glaze 

(recomendado ou modificado por resfriamento lento) diminuem significativamente a 

resistência à fratura da vitrocerâmica reforçada por leucita. 

Nenhum dos regimes adotados se mostra capaz de alterar a estrutura 

cristalina original da vitrocerâmica. 
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