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Resumo 
 
 

    A zircónia é um material com um grande número de aplicações 
devido à boa combinação de propriedades físico-químicas. Estas 
propriedades podem ser significativamente beneficiadas em 
cerâmicos nanocristalinos com tamanho de grão inferior a 100 nm.  
    Este trabalho explora a utilização de ciclos de sinterização em 
duas etapas para obtenção de cerâmicos densos de zircónia 
estabilizada com ítria com tamanho de grão nanométrico ou 
submicrométrico. As condições de sinterização são optimizadas, com 
base numa projecção experimental do método iterativo de Taguchi, 
de modo a separar os regimes cinéticos de densificação e de
crescimento de grão, maximizando a primeira e limitando o segundo. 
    Foram utilizados dois pós comerciais de zircónia: um 
correspondente a uma fase tetragonal parcialmente estabilizada com 
composição nominal (ZrO2)0,97(Y2O3)0,03 , e outro correspondente à 
fase cúbica estabilizada com 8% molar de ítria, de composição 
(ZrO2)0,92(Y2O3)0,08. As características estruturais e morfológicas 
destes pós foram confirmadas por difracção de raios x e microscopia 
electrónica de transmissão, sendo o tamanho médio de grão ~50nm. 
    Os estudos de sinterização foram conduzidos com base na 
optimização de quatro parâmetros, nomeadamente a temperatura 
máxima da primeira etapa (ou temperatura superior, Tsup), a 
temperatura e tempo do patamar isotérmico da segunda etapa (Tinf e 
tinf) e a velocidade de arrefecimento (βarref) entre Tsup e Tinf.  
   Verificou-se que a densificação dos cerâmicos (ZrO2)0,97(Y2O3)0,03

ocorre com inibição do crescimento de grão, tendo-se obtido 
microestruturas densas com tamanho de grão ~100 nm, em 
condições de Tsup=1320ºC, Tinf=1250-1270ºC, tinf=12h e 
βarref=20ºC/min. O tamanho de grão médio de cerâmicos 
sinterizados nas condições de referência, correspondentes a um 
único patamar isotérmico a 1500°C durante 2h, é de cerca de 200 
nm.   
    O crescimento de grão foi igualmente inibido na composição 
(ZrO2)0,92(Y2O3)0,08, sendo o tamanho médio de grão de 450-460 nm 
obtido nas condições: Tsup=1320-1340ºC, Tinf=1270, tinf=12h e 
βarref=20ºC/min. Este valor corresponde a cerca de 30% do tamanho 
de grão obtido em amostras submetidas ao ciclo de sinterização 
convencional, em que predominam grãos com tamanho entre 1 e 2 
µm. 
    Estes resultados foram comparados com previsões obtidas a partir 
da lei de Herring aplicada a curvas de densificação em condições não 
isotérmicas. 
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Abstract 
 

   Zirconia-based materials have numerous applications due to an 
interesting combination of physico-chemical properties. These 
properties may be considerably modified in nanocrystalline zirconia 
ceramics with an average grain size below 100 nm.  
   This work exploits a two step sintering route to obtain dense yttria 
stabilized zirconia ceramics with nanometric or submicrometric grain 
size. The Taguchi method is used to optimize the sintering conditions 
that allow for the separation of the kinetic regimes where grain-
boundary diffusion and grain-boundary migration prevail, so that 
densification occurs and grain growth is inhibited. 
   Two commercial yttria-substituted zirconia nanopowders were 
used: the partially stabilised tetragonal phase with 3 mol% yttria and 
nominal composition (ZrO2)0,97(Y2O3)0,03, and the fully stabilised cubic 
phase with 8 mol% (ZrO2)0,92(Y2O3)0,08. The structure and 
morphology of the nanopowders (~50 nm) were confirmed by X-ray 
diffraction and transmission electron microscopy. 
    Sintering studies were conducted by modifying four processing 
parameters, including the temperature of the first step (or high 
temperature, Thigh), the temperature and dwell time of the second 
step (Tlow and tlow) and the cooling rate (βcool) between Thigh and 
Tlow. 
   Dense (ZrO2)0,97(Y2O3)0,03 ceramics were obtained with an average 
grain size of the order of 100 nm, under the conditions Thigh=1320ºC, 
Tlow=1250-1270ºC, tlow=12h and βcool=20ºC/min, whereas the 
average grain size of ceramics sintered by a conventional single-step 
sintering at 1500ºC for 2h is ~200 nm.  
   Grain growth was inhibited to a lesser extent for (ZrO2)0,92(Y2O3)0,08

ceramics, with the lowest average grain size of 450-460 nm obtained 
for Thigh=1320-1340ºC, Tlow=1270ºC, tlow=12h and βcool=20ºC/min. 
This value corresponds to about 30% of the grain size of samples 
sintered with a single isothermal step (1500°C / 2h), where grains 
with equivalent diameters between 1 and 2 µm are predominant. 
    Results were compared with predictions based on Herring´s 
scaling law applied to densification curves obtained under non-
isothermal conditions. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 O propósito deste trabalho consiste em obter amostras cerâmicas de zircónia 

dopada com ítria com tamanho de grão submicrométrico a partir de pós comerciais, 

recorrendo à sinterização em duas etapas. O trabalho proposto assenta numa 

estratégia experimental baseada no método iterativo de Taguchi para construir um 

modelo empírico do processo de sinterização, com o intuito de identificar critérios de 

optimização que conduzam à minimização de tamanho de grão, com densidade 

relativa superior a 93%. Em paralelo, é proposta uma análise comparativa com 

previsões baseadas na lei de Herring. 

 Esta secção introdutória é constituída por quatro pontos, onde se apresentam a 

estrutura, propriedades e aplicações da zircónia, se revê o processo de sinterização 

em cerâmicos, com ênfase na sinterização em duas etapas e, finalmente, se faz uma 

breve apresentação do método de Taguchi de planeamento experimental.     

 

1.1. - Zircónia  

          Zircónio é o nome do elemento químico metálico, de símbolo Zr, que se 

combina com o oxigénio para formar o óxido de zircónio (ZrO2) ou zircónia, objecto 

central neste estudo.    

 

1.1.1. - Polimorfos da Zircónia 

          A zircónia pode apresentar transformações cristalinas na fase sólida, 

reversíveis, sem envolver quebra de ligações, ocorrendo estas transformações por 

deslocação de planos atómicos. À pressão ambiente, a zircónia pura apresenta três 

fases cristalinas a diferentes temperaturas, existindo como cristal monoclínico até 

1170ºC. A temperaturas intermédias, entre 1170 e 2370ºC, apresenta estrutura 

tetragonal e a temperaturas mais elevadas o material tem a estrutura cúbica. A fase 

cúbica, estável até à temperatura de fusão ~2680ºC, tem uma estrutura do tipo 

fluorite, em que cada ião Zr4+ está coordenado por oito iões oxigénio equidistantes 

estando cada ião oxigénio coordenado tetraedricamente com quatro iões de zircónio. A 

fase tetragonal resulta da distorção da fluorite, em que quatro dos iões Zr4+ estão a 

uma distância de 2.455 Å do oxigénio e os outros quatro a 2.065 Å. A fase 



- 11 - 
 

monoclínica, por seu lado, representa um grau de distorção mais acentuado com os 

catiões Zr4+ situados em planos paralelos a (001) e separados por planos de aniões 

O2-. A figura 1.1 mostra de forma esquematizada os diferentes polimorfos da zircónia, 

sendo algumas das características estruturais apresentadas na tabela 1.1.  

 

Figura 1.1 - Estruturas cristalográficas das fases da zircónia: monoclínica, tetragonal e 

cúbica [1]. 

 
            Tabela 1.1 - Características das estruturas cristalinas dos diferentes  
                              polimorfos da zircónia. 
 

Fase Estabilidade Densidade Parâmetros de rede (Å) 
  T (ºC) (g/cm3) a b c β 
Cúbica 2370 - 2680  5,83 5,117 5,117 5,117 90 
Tetragonal 1170 – 2370 6,10 5,074 5,074 5,188 90 
Monoclínica até 1170 6,09 5,151 5,203 5,316 99,19 

 

 

1.1.2. - Estabilização da Zircónia 

          A adição de óxidos metálicos como MgO, CaO, Y2O3 e CeO2 provoca a 

diminuição das temperaturas a que ocorrem as transições de fase, estabilizando a 

zircónia nas estruturas tetragonal e/ou cúbica, a temperaturas mais baixas. 

          O óxido de ítrio é um dos dopantes mais utilizados para estabilizar total ou 

parcialmente a zircónia. O diagrama de equilíbrio do sistema ZrO2-Y2O3 da figura 1.2 

mostra como o material apresenta diferentes estruturas segundo a temperatura de 

trabalho e como a introdução de níveis crescentes de Y2O3 permite estabilizar as fases 

tetragonal  e cúbica.    

          Na zircónia pura, à temperatura ambiente, há uma predominância da fase 

monoclínica, sendo que à medida que se adiciona óxido estabilizante é observado um 
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aumento na quantidade de fase tetragonal presente. A fase cristalina tetragonal é 

metaestável e a partir de um certo valor de concentração de dopante a quantidade 

desta fase diminui e a estrutura tende a transformar-se na fase cúbica [2-3]. 

          Se estiver presente uma quantidade suficiente desta fase metaestável, com 

grãos finos de zircónia tetragonal dispersos na matriz cerâmica, um arrefecimento a 

partir da temperatura do processo faz com que fiquem constrangidos de se 

transformarem pelos limites da matriz e consequentemente ficam retidos numa fase 

tetragonal metaestável que, ampliada pela concentração da tensão de uma fissura, 

pode fazer a estrutura tetragonal passar a monoclínica.  

          Os materiais comerciais de zircónia Y-TZP, com quantidade próxima de 100% 

da fase cristalina tetragonal na temperatura ambiente, são usualmente preparados no 

intervalo entre 1.75 a 3.5% mol de ítria [4], teores de Y2O3 comummente estabelecido 

em 3% [5-6]. A zircónia parcialmente estabilizada, PSZ, que contém aditivos 

estabilizantes suficientes para permitir a formação de precipitados de zircónia 

tetragonal numa matriz cúbica, consiste em quantidades superiores a 4% mol de Y2O3 

[5-6], normalmente entre 5 e 8% mol de ítria [4].           

 

Figura 1.2 – Diagrama de fases da zircónia dopada com ítria [4]. 
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          Neste sistema, além das fases mencionadas, pode aparecer uma fase 

tetragonal não transformável t´(t-ZrO2), cujas características são uma elevada 

proporção de dopante (4 -5% mol) de Y2O3-tetragonal em solução sólida [7].   

Naturalmente, dependendo da concentração de dopante, é possível controlar a 

concentração de defeitos e como tal controlar algumas propriedades; a única limitação 

é imposta pelas gamas de solubilidades dos dopantes no cristal. Além da composição, 

as propriedades finais das zircónias estabilizadas são também dependentes de outros 

aspectos relativos ao processamento, nomeadamente da história térmica e do método 

de preparação dos pós [5-6,11-18].  

 

1.1.3. - Propriedades e Aplicações  

          A zircónia é um material com um grande número de aplicações devido à boa 

combinação das propriedades físico-químicas que possui. As propriedades da zircónia 

cerâmica incluem elevada resistência à fractura, alta tenacidade, elevada dureza e 

resistência ao desgaste, baixo coeficiente de fricção, isolamento eléctrico à 

temperatura ambiente, baixa condutividade térmica, módulo de elasticidade 

semelhante ao aço, coeficiente de expansão térmica semelhante ao ferro. Tem 

resistência à corrosão em ácidos e bases, é resistente a metais fundidos até aos 

1400ºC e é estável em atmosferas oxidantes e ligeiramente redutoras, tendo 

estabilidade em meios quimicamente agressivos. Possui excelente resistência química 

(reage com o carbono, hidrogénio e nitrogénio a temperaturas superiores a 2200ºC) 

mas é inerte a ácidos e a bases à temperatura ambiente (excepção com HF), é 

extremamente refractária, tem alta densidade e boa condução iónica de oxigénio. 

 As características de resistência mecânica são potenciadas pela estabilização da 

fase tetragonal que permite obter cerâmicos com tamanho de grão reduzido. Estes 

cerâmicos policristalinos de zircónia tetragonal (TZP) são aplicados como barreiras 

térmicas para motores de alta eficiência térmica [19-21], como materiais abrasivos 

em ferramentas de corte e desgaste (elevada dureza e alta resistência e tenacidade), 

em moinhos como revestimentos e corpos moentes, como vedantes, válvulas e 

bombas para o manuseamento e transporte de suspensões e produtos químicos 

agressivos. 

 Graças às suas propriedades, a Y-TZP tem sido empregada como biomaterial, 

principalmente na manufactura de componentes para próteses. Em implantes 

biológicos é utilizada na fabricação de subestruturas para a construção de 
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restaurações dentárias, como coroas e pontes. Como implantes ortopédicos, o 

material é quimicamente inerte para o ambiente fisiológico e reduz o risco de 

infecção; por esta razão, só zircónias fabricados a partir de materiais de baixa 

radioactividade podem ser usados nesta aplicação. A zircónia é utilizada como um 

componente estrutural da cabeça femoral nos implantes anca /quadril. As altas 

resistências mecânica e ao desgaste e baixo coeficiente de fricção quando em contacto 

com polietileno de alto peso molecular (como no caso de próteses) [22], bem como a 

tenacidade, permitem um maior grau de articulação conjunta anca /quadril. A 

habilidade de ser polida para um elevado acabamento superficial permite também 

uma baixa fricção nessas articulações [23-28]. 

 A excelente estabilidade termoquímica e bom comportamento mecânico 

podem, através de dopagem apropriada, ser complementados com elevada 

condutividade iónica por iões oxigénio, principalmente se estabilizada na fase cúbica. 

Os electrólitos sólidos com a fase cúbica policristalina estabilizada são o elemento 

central de sensores usados para medição e/ou controle do conteúdo de oxigénio em 

gases a alta temperatura ou em metais líquidos, como por exemplo em processos 

industriais de produção de vidro e aço ou nos sistemas de escape dos motores de 

combustão interna [16,19-20]. São igualmente utilizados em células electroquímicas 

para medições de parâmetros termodinâmicos e para estudos de cinética de reacção 

ou de difusão [16]. A zircónia cúbica estabilizada com ítria é hoje a primeira escolha 

para aplicação como electrólito nas pilhas de combustível de óxido sólido (SOFC) 

[16,29].  

 A zircónia cúbica encontra ainda aplicação na produção de gemas sintéticas.  

 

1.1.4. - Nanomateriais à Base de Zircónia  

 Ciência e tecnologia de materiais nanoestruturados constituem uma área 

extensa e interdisciplinar de pesquisa de novos materiais e desenvolvimento de novos 

produtos que tem apresentado um relevante crescimento nos últimos anos, havendo 

também um significante impacto económico que tende a aumentar no futuro. 

 Existe uma grande necessidade de materiais para uso sob condições extremas. 

Baseada na crescente capacidade da tecnologia moderna de ver e manipular átomos e 

moléculas (engenharia na escala atómica, molecular e macromolecular) o avanço na 
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indústria do pó permite a manipulação de materiais de tamanho reduzido [5-6,11-

16,18]. 

 Como resultado, os materiais podem ser desenvolvidos para aplicações 

específicas, oferecendo um potencial quase ilimitado à inovação na indústria, 

particularmente na criação de novos produtos e que são as principais condutoras da 

destacada mudança tecnológica dentro de aplicações estruturais, electrónicas, 

biomédicas, ópticas, calorimétricas, magnéticas e de catálise [31,32]. 

 Durante o processamento destes materiais são produzidas microestruturas que 

determinam as suas propriedades. A identificação de relações existentes entre 

composição química, estrutura atómica, processo de fabricação, microestrutura e 

propriedades, favorece o entendimento de como é obtida a microestrutura a verde e 

como esta afecta e favorece o desenvolvimento de determinada microestrutura após a 

sinterização e, finalmente, as propriedades do produto. 

 

Pós de partida 
 
 

                                  Processo de fabricação 
 
 

Microestrutura                    Propriedades 
 

Figura 1.3 – Relações existentes no processo de fabricação de materiais cerâmicos. 

  

 Além da dependência das propriedades dos materiais em função da estrutura 

atómica e composição química dos seus componentes, os materiais nanoestruturados 

exibem novas propriedades devido a um ou mais efeitos relacionados com as suas 

dimensões nanométricas.  

 Os nanomateriais são sólidos policristalinos compostos por partículas de 

tamanhos menores que 100 nm. Tanto os grãos, como também os poros, as interfaces 

e outros defeitos possuem tamanhos dentro desta escala nanométrica. 

   O desenvolvimento de novos processos de produção, aliado à optimização dos 

processos já conhecidos, melhora o desempenho e tornam as propriedades desta 

classe de materiais ainda mais atractivas para a sua utilização. Exemplos de 

aplicações bem sucedidas incluem a produção de cerâmicas estruturais com alta 

resistência mecânica, aumento de tenacidade, redução no peso (miniaturização), 
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aumento de resistência química e resistência ao calor [5,17]. Além das propriedades 

citadas, as cerâmicas nanoestruturadas obtidas a partir de pós nanométricos podem 

apresentar a especial propriedade de superplasticidade [33,34].  

   Uma característica evidenciada para os nanomateriais aplicados a ferramentas 

de corte é a superplasticidade. Tal característica permite que o material se deforme 

em percentuais centenas ou até milhares de vezes mais que os materiais 

convencionais, sob a mesma faixa de temperatura [34]. Esta superplasticidade em 

nanomateriais ocorre em temperaturas inferiores, tornando a possibilidade do 

aumento de tenacidade à fractura sem a perda de resistência ao desgaste [34]. Tendo 

em conta aspectos como desgaste e a vida das ferramentas, indústrias de 

manufactura mecânica podem aumentar a qualidade e a produtividade, reduzindo o 

consumo das ferramentas de corte e os custos, razão pelo qual os nanomateriais 

devem ser aplicados para este fim. 

   Além da aplicação em ferramentas de corte, nanomateriais de cerâmicas de 

zircónia dopada com ítria, de alta densidade, têm sido investigados para aplicação na 

área espacial e aeroespacial como cerâmica estrutural. A necessidade de prevenir o 

crescimento de grão limita a temperatura de uso destas cerâmicas, mas poderá 

permitir um aumento dos parâmetros de propriedades mecânicas. 

   Nanofibras cerâmicas têm grande potencial tecnológico e industrial, podendo 

ser aplicadas como reforço em materiais compósitos, passando por mantas 

refractárias, fibras e cabos supercondutores a alta temperatura, sensores, até 

aplicações ópticas [35]. A utilização de nanopós de zircónia estabilizada com ítria na 

fabricação de nanofibras de zircónia ou em compósitos [36-37] são apenas mais 

alguns exemplos da aplicação deste material. 

   A condutividade iónica da zircónia estabilizada é directamente relacionada com 

a concentração de lacunas de oxigénio. É razoável pensar que um material de zircónia 

densa com pequeno tamanho de grão, e consequentemente com um elevado número 

de fronteiras de grão que são potenciais fontes de lacunas, possam exibir melhor 

condutividade iónica. As microestruturas (ou nanoestruturas) obtidas podem-se 

considerar como soluções materiais potenciais para pilhas de combustível de 

electrólito sólido [22]. 

   Já foi referida a utilização da zircónia como componente em implantes 

biomédicos devido à sua alta resistência mecânica e ao desgaste, alta tenacidade, 

biocompatibilidade e muito boa estabilidade química ao longo do tempo [26-27] que 

fazem da Y-TZP um dos maiores candidatos para próteses ortopédicas. Contudo, a 
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utilização da zircónia Y-TZP como cabeça femoral, sofre degradação a baixa 

temperatura, e o facto de estar submetida a cargas cíclicas de contacto entre a 

cápsula e a cabeça de fémur origina desgaste que pode ser muito severo se se activa 

a transformação da fase tetragonal → monoclínica, que produz desprendimento de 

partículas que ao entrar em contacto com os tecidos provoca inflamação, dor e 

rejeição do implante. Os materiais cerâmicos que permitem alcançar superfícies com 

rugosidades extremamente baixas, aliadas à alta dureza, estabilidade química ao 

longo do tempo [25-27,30] e autolubrificação, ajudam a diminuir o desgaste do 

material. 

   A degradação é um fenómeno de transformação de fase espontâneo que 

apresenta a cerâmica na sua superfície após exposição prolongada em meios aquosos, 

ou ambientes húmidos a altas temperaturas. Essa transformação da fase tetragonal 

para monoclínica também pode ocorrer à temperatura ambiente activada pela acção 

de um esforço aplicado [4,38].  

      É sabido que o crescimento do tamanho de grão leva à transformabilidade da 

estrutura tetragonal em monoclínica que conduz a uma menor tenacidade, embora 

não haja uma modificação na dureza de Y-TZP. Quando aumenta o tamanho de grão, 

o dano induzido na Y-TZP muda de deformação plástica para micro-gretamento 

verificando-se também um aumento da velocidade de desgaste do material com 

maiores grãos [30,39-44], o que mostra a importância do tamanho de grão na 

degradação. 

      Sendo a degradação responsável pela diminuição das propriedades, os 

cerâmicos com tamanho de grão nanométrico permitem a possibilidade de ultrapassar 

tais desvantagens. 

 

1.2. - Sinterização 

      A sinterização é o processo pelo qual um sistema de partículas finas em 

contacto, se consolida formando agregados policristalinos, quando sujeitos a 

temperaturas convenientes. 

      Durante a sinterização, a consolidação do sistema de partículas é geralmente 

acompanhada por diminuição de porosidade e aumento da densidade, podendo ainda 

ocorrer retracção, mudança de forma dos poros e aumento do tamanho de grão. 
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      A força motriz para o transporte de matéria que conduz a estas alterações tem 

origem nos gradientes de potenciais químicos devidos à curvatura das superfícies das 

partículas. A matéria é transportada das superfícies convexas para as superfícies 

côncavas, aumentando a área da interface sólido-sólido (As-s) e diminui a área da 

interface sólido-vapor (As-v). Este transporte de matéria ocorre enquanto a energia 

livre do sistema associado às superfícies for positiva. O excesso de energia livre do 

sistema associado às superfícies pode ser reduzido por:  

   a) Diminuição da área superficial devido à iniciação e/ou crescimento dos colos e à 

eliminação da rugosidade superficial das partículas, por difusão em superfície ou 

evaporação – condensação. 

   b) Diminuição do volume dos poros (densificação) por transporte de material das 

fronteiras de grão para as superfícies dos poros. 

   c) Redução da área superficial associada às fronteiras de grão por crescimento 

deste. 

   d) Eliminação de defeitos atómicos (lacunas e deslocações). 

 

1.2.1. - Modelos e Estágios da Sinterização no Estado Sólido  

      A sinterização pode ocorrer com vitrificação, sinterização na presença de fase 

líquida ou sinterização no estado sólido. Apresenta-se aqui uma breve revisão sobre 

alguns aspectos da sinterização no estado sólido. 

      Durante estes processos ocorrem diferentes mecanismos de transporte de 

matéria, podendo ser por deformação plástica, difusão em volume, difusão nas 

fronteiras de grão, difusão em superfície ou por evaporação - condensação. 

      Num processo clássico de sinterização no estado sólido, podem distinguir-se 

três estágios aos quais correspondem três diferentes tipos de microestrutura e de 

modelos. No estágio inicial, começa a desenvolver-se uma fronteira de grão entre as 

partículas, que vai aumentando quer por transporte de matéria da zona do colo 

(mecanismos responsáveis pela densificação e retracção do compacto), quer a partir 

das superfícies livres dos poros para a zona do colo (mecanismos não densificantes). A 

cinética de sinterização é descrita pela taxa de crescimento do colo, pela taxa de 

retracção linear (mecanismos densificantes) e pela taxa de redução da superfície 

específica do compacto. Este estágio termina quando o tamanho relativo de colo se 
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aproxima dos 30%, situação em que as diferenças de curvatura nas superfícies livres 

dos poros, responsáveis pelo transporte de matéria, são eliminadas. 

      No estágio intermédio, o sistema é descrito por formas aproximadamente 

poliédricas. Os poros situam-se geralmente ao longo das arestas comuns a três destes 

poliedros, formando uma rede contínua de canais. A cinética de sinterização é descrita 

pela taxa de redução da porosidade aberta, promovida pelo transporte de matéria das 

fronteiras de grão para as superfícies livres dos poros. A partir do modelo da estrutura 

de Coble [52], a velocidade de densificação é descrita por: 

 

dP/dt = -α D(T) / TG m Pn-1       (Equação 1.1) 

 

em que P é a fracção de porosidade para o tempo t de sinterização, α é uma constante 

numérica dependente da geometria e mecanismo de transporte, T é a temperatura de 

sinterização, D(T) o coeficiente de difusão das espécies envolvidas à temperatura T, G   

o diâmetro médio esférico equivalente das partículas e n e m representam constantes 

cujo valor depende do mecanismo de densificação sistematizados, na tabela 1.2. 

 

                              Tabela 1.2 - Dependência dos expoentes n e m  
                                                (equação 1.1) com o mecanismo 
                                                 de densificação. 

Mecanismo de densificação n m 

Difusão em volume 1 3 

Difusão na fronteira de grão 3/2 4 

 

      Quando a densidade do compacto atinge os 90-95% da densidade teórica, os 

poros cilíndricos tornam-se instáveis e a porosidade aberta evolui rapidamente para 

porosidade fechada. O colapso dos canais caracteriza o fim do estágio intermédio e a 

sinterização entra no seu estágio final. Os poros fechados formam agora um conjunto 

de poros isolados e aproximadamente esféricos, situados frequentemente nos vértices 

comuns a cada quatro grãos. Também neste estágio a cinética de sinterização é 

descrita pela taxa de densificação expressa pela equação (1.1), com n = 4/3, quando 

a difusão na fronteira de grão controla o processo. Quer o crescimento de grão, que 

neste estágio se torna muito rápido, quer o aumento da pressão dos gases insolúveis 
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no interior dos poros fechados, ou mesmo fenómenos de coalescência dos poros 

podem fazer parar a densificação antes de se atingir a porosidade nula, ou até 

provocar o seu aumento. 

 

1.2.2. - Crescimento de Grão Durante a Sinterização 

      Durante a etapa de sinterização da maior parte dos materiais policristalinos, a 

par da redução da porosidade aberta, ocorre um aumento do tamanho médio da 

partícula e uma diminuição da velocidade de densificação.  

      Este fenómeno de crescimento de grão é resultante da movimentação das 

fronteiras de grão que exibem alguma curvatura originada pelo contacto entre 

partículas de diferentes tamanhos ou anisotropia das energias de superfície. A 

diferença de potencial químico das espécies em ambos os lados das fronteiras conduz 

ao transporte de matéria e ao aumento do diâmetro médio das partículas. 

      Uma ideia aproximada da cinética de crescimento de grão pode ser obtida 

assumindo-se que a migração da fronteira de grão ocorre mais rapidamente que o 

crescimento do colo. Greskovich e Lay [53] demonstraram que, neste caso, o 

crescimento de grão era descrito pela expressão:  

 

G m = K1(T) t       (Equação 1.2) 

 

onde G m é o tamanho de grão, m um coeficiente que assume diferentes valores em 

função do tipo de mecanismo de crescimento,  K1 é uma constante dependente da 

temperatura T e t é o tempo de sinterização. No estágio final de sinterização, segundo 

Brook [54], os parâmetros de interesse para o estabelecimento da cinética do 

crescimento de grão são as velocidades a que as fronteiras e os poros se podem 

movimentar. Neste caso, o crescimento de grão é dado pela equação 1.2 mas em que 

m é uma constante dependente do mecanismo de crescimento (tabela 1.3). 
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                Tabela 1.3 – Parâmetros da lei cinética (equação 1.2) 
                                   de crescimento de grão. 

MECANISMO DE CRESCIMENTO DE GRÃO m 

CONTROLO PELOS POROS  

Difusão em superfície 4 

Difusão em volume 3 

Transporte na fase de vapor ( P = constante ) 3 

Transporte na fase de vapor ( P = 2 Tsv /r ) 2 

CONTROLO PELAS FRONTEIRAS  

Sistema puro 2 

Sistema impuro  

Coalescência da segunda fase (difusão em volume) 3 

Coalescência da segunda fase (difusão na fronteira de grão) 4 

Solução da segunda fase 1 

Difusão através duma segunda fase contínua 3 

Arrastamento de impurezas (solubilidade baixa) 3 

Arrastamento de impurezas (solubilidade elevada) 2 

 

 

1.2.3. - Influência dos Pós de Partida  

      A sinterização de um material está intimamente ligada às propriedades do pó 

de que se parte, não só da composição química e cristaloquímica, mas também da 

superfície específica, da granulometria, da forma e do teor em impurezas. Devido à 

elevada área superficial do pó fino, e uma vez que a força motriz para a densificação é 

a redução na área superficial, uma superfície específica maior implica uma maior força 

o que sugere que se deveria usar um tamanho inicial o mais fino possível, sendo o 

progresso da sinterização acelerado mesmo a baixas temperaturas. Apesar destas 

vantagens, um tamanho muito fino pode também conduzir a problemas tais como 

contaminação superficial, anisotropia, crescimento de grão exagerado e aglomeração. 
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      Sendo a granulometria do pó a principal condicionante da área específica, 

observa-se que a reactividade das matérias-primas aumenta com a diminuição da sua 

granulometria e a consequente elevação da sua superfície específica; 

consequentemente, reduz a energia de activação e torna possível a sinterização a 

temperaturas mais baixas. É importante a distribuição de tamanhos e uma estreita 

distribuição de tamanhos faz diminuir a propensão para um crescimento de grão 

anormal. 

      A forma do grão é fundamental na sinterização pelo facto de determinar as 

reacções no estado sólido, que são influenciadas pela geometria.  

       As características ideais dos pós para a obtenção de cerâmicos densos 

nanocristalinos podem ser resumidas na tabela 1.4.  

 

         Tabela 1.4 - Características ideais dos pós para a obtenção de cerâmicos 
                           densos nanocristalinos [55].  
 

Características do pó Efeito na microestrutura 

Pequeno tamanho de partículas Temperatura e tempo de sinterização 

mais baixos 

Estreita distribuição de tamanhos de 

partículas 

Microestrutura homogénea 

Sem aglomeração Microestrutura homogénea, alta 

densidade final com grãos pequenos 

Partículas com formato equiaxial Fácil rearranjo de partículas, alta 

densidade final 

Alta pureza, 

dopante homogeneamente distribuído 

Inibição do crescimento de grão 

 

 

1.2.4. - Técnicas de Sinterização 

      A obtenção de corpos cerâmicos densos é fundamental para o seu 

aproveitamento tecnológico e é hoje em dia conseguida com relativo sucesso para a 

maior parte dos materiais através de processos de sinterização, em presença ou não 
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de fase líquida. Todavia, a obtenção de níveis de densificação elevados só é 

normalmente possível durante o denominado terceiro estágio de sinterização e é 

acompanhada de significativo crescimento de grão. O recente interesse pelos 

nanocerâmicos tem sido muitas vezes contrariado pela grande dificuldade em obter 

cerâmicos com estas características microestruturais. De facto, é praticamente 

impossível obter cerâmicos nanoestruturados pela sinterização convencional, mesmo 

se assistida por fase líquida [63]. 

      As técnicas alternativas mais usadas baseiam-se num processo convencional 

de sinterização em que, simultaneamente, é aplicada pressão, uniaxial (HP) ou 

isostática (HIP), de modo a que conformação e sinterização ocorram em simultâneo. 

Estas tecnologias são actualmente utilizadas na sinterização de sólidos covalentes à 

base de carbonetos cimentados, nomeadamente de carboneto de tungsténio. São 

tecnologias promissoras embora mais complexas. Contudo, o custo do equipamento e 

a sua disponibilidade limitam a sua aplicabilidade.   

      O processamento de cerâmicos nanocristalinos a baixa pressão (ou sem 

aplicação de pressão) implica que a migração das fronteiras de grão tem de ser 

diminuída ou eliminada. O crescimento de grão poderá ser controlado por adição ou 

dispersão de uma segunda fase de partículas [18,36], ou através da selecção de 

condições de sinterização adequados, nomeadamente através da redução significativa 

da temperatura máxima e/ou de ciclos de sinterização rápidos.  

A utilização de velocidades de aquecimento elevadas, num processo conhecido 

por sinterização rápida (ou “Fast Firing”, na designação inglesa), permite obter corpos 

cerâmicos com elevadas densidades e com tamanhos de grão muito finos a partir de 

pós de partida adequados. No entanto, a sua aplicação na sinterização de ZrO2-3%mol 

Y2O3  produziu resultados confusos [64]. Nesse estudo, pós nanocristalinos (15 nm) e 

submicrométricos de 3Y-TZP foram sinterizados com diferentes velocidades de 

aquecimento (2-200ºC/min), verificando-se que este parâmetro não tem praticamente 

efeito na densificação e no crescimento de grão dos compactos de pós 

submicrométricos. O crescimento de grão permaneceu limitado a temperaturas 

inferiores a 1000ºC, atingindo 0,35 µm a 1300ºC. A aplicação de elevadas velocidades 

de aquecimento nos compactos de pós nanocristalinos produziu densidades 

extremamente pobres. Com a velocidade de densificação excedendo largamente a 

velocidade de transferência de calor, o exterior da amostra é capaz de densificar 

muito mais rapidamente que o interior, criando uma concha rígida que impede a 

retracção posterior do interior da amostra. Deste efeito, não resulta nenhuma 

vantagem da sinterização rápida no caso de amostras de zircónia nanocristalina [64]. 
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      Igualmente complexa e dispendiosa, a sinterização por descarga de plasma 

(SPS) tem-se revelado adequada ao processamento de cerâmicos nanoestruturados, 

nomeadamente 8YSZ [16], TZP [22,66], ZnO [65], Al2O3 [66], SrTiO3 [66], 

compósitos Ti3SiC2/3Y-TZP [36], Al2O3/SiC [67]. 

      Sinterização por plasma com descarga eléctrica (Spark Plasma Sintering), 

também conhecida como Field Assisted Sintering Technique (FAST) ou Pulsed Electric 

Current Sintering (PECS), consiste na aplicação de uma corrente eléctrica ao compacto 

verde de modo a gerar o calor internamente, em contraste com a convencional 

pressão a quente onde o calor é fornecido por elementos de aquecimento externos. O 

processo decorre em condições redutoras e usa moldes de grafite, com ou sem 

aplicação de pressão. A elevada taxa de transferência de calor permite elevadas 

velocidades de aquecimento ou arrefecimento (>600K/min) que combinadas com 

temperaturas relativamente baixas, limitam significativamente o crescimento de grão 

[16]. Podem ser usados pulsos em corrente contínua ou alternada, tendo-se verificado 

que a densificação é favorecida pelo uso da corrente ou campo DC [67]. A 

complexidade e custo elevado dos equipamentos limitam significativamente o espectro 

de aplicação da SPS.    

Um outro método de sinterização com potencial aplicação no processamento de 

cerâmicos nanoestruturados é a tecnologia das microondas. No processamento com 

microondas a energia é fornecida directamente no interior do material através de 

processos de interacção molecular e atómica com o campo electromagnético. Nestas 

condições, o volume de material é aquecido uniformemente, o que permite trabalhar 

com altas taxas de aquecimento e reduzir os ciclos de processamento [68]. A 

eficiência do método da sinterização por microondas na evolução da densificação de 

sistemas cerâmicos foi estudada por vários autores, com resultados de certa forma 

contraditórios. Nightingale et al. [69-70], por exemplo, analisaram o efeito da 

sinterização por microondas no desenvolvimento microestrutural de zircónia 

estabilizada com 3 e 8% molar de ítria, tendo verificado não haver impacte 

significativo na relação tamanho de grão / densidade de amostras 8% mol, revelando-

se mais favorável para obter maiores densidades em cerâmicos 3YSZ. Wilson e os 

seus colegas [71] também não observaram particular vantagem na utilização das 

microondas em amostras 3YSZ. Janney et al. [72], por seu lado, relataram ter obtido, 

num forno de microondas, cerâmicos densos de 8YSZ com tamanho de grão médio 

significativamente inferior ao obtido em cerâmicos sinterizados de forma convencional, 

tendo o resultado inverso sido apresentado por Samuels e colaboradores [73]. A 

velocidade de aquecimento da radiação microondas é um parâmetro crítico. O efeito 
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na densificação e na microestrutura, depende da velocidade de aquecimento usada, 

como concluiram Mazaheri e seus colaboradores ao estudarem o efeito da velocidade 

de aquecimento (LMS - 5ºC/min e HMS - 50ºC/min) no desenvolvimento 

microestrutural de 8YSZ nanocristalino [85]. 

       

1.3. - Sinterização em Duas Etapas 

      Há cerca de 8 anos, Chen et al. [75] publicaram um trabalho em que 

demonstravam a aplicação de um novo método de sinterização em duas etapas para 

obtenção de cerâmicos nanoestruturados. Segundo estes autores, é possível suprimir 

o terceiro estágio da sinterização, em que o crescimento de grão é dominante, 

explorando a diferença entre os regimes cinéticos da difusão e da migração das 

fronteiras de grão, de modo a favorecer a densificação e minimizando a migração. 

Dito de outro modo, e citando I-Wei Chen, trata-se de aproveitar a “janela cinética” 

que separa a difusão das fronteiras de grão do crescimento do grão, para densificar 

um corpo cerâmico exclusivamente durante os dois primeiros estágios de sinterização. 

      Adoptando um plano de sinterização em duas etapas, resulta num abaixamento 

adicional da temperatura de sinterização. Pode-se enfatizar o significado deste 

método, considerando a possibilidade de obtenção de materiais nanoestruturados 

altamente densificados com grão extremamente fino. 

 

1.3.1. - Processo da Sinterização em Duas Etapas 

      Na prática, o método consiste em utilizar condições de queima envolvendo as 

seguintes etapas: 

   - aquecimento em rampa a velocidade de aquecimento controlada até uma 

temperatura superior de sinterização (Tsup), 

   - seguida de arrefecimento a velocidade (βarref) até uma temperatura inferior de 

sinterização (Tinf); 

   - patamar isotérmico (tinf) à temperatura inferior de sinterização, 

   - seguida de arrefecimento até à temperatura ambiente. 
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Figura 1.4 - Esquema da sinterização em duas etapas.  

 

     A sinterização neste intervalo de temperaturas da “janela cinética” resulta 

então na eliminação da porosidade residual com o efeito da densificação, sem o 

estágio final e crescimento de grão. A figura 1.5 ilustra a comparação entre SC e S2E. 

 

Figura 1.5 – Sinterização em duas etapas da ítria - o tamanho de grão permanece 
constante durante o segundo estágio aumentando a densificação para 100% [75]. 
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      Se o regime for inapropriado, pode não ser útil na evolução da densificação 

assim como não notavelmente diferente no crescimento de grão, em comparação com 

a sinterização convencional (SC). 

      Para definir a janela cinética, os estudos são orientados para encontrar as 

condições óptimas para a segunda etapa. A selecção das temperaturas superior e 

inferior de sinterização, variando de sistema para sistema, é determinada de forma 

empírica. O limite superior de temperatura é ajustado de modo a que a densidade 

relativa no final do primeiro ciclo, seja cerca de 75% como se verifica para a maior 

parte dos sistemas estudados.  

      A primeira fase de aquecimento, que conduz a primeira fase da sinterização, 

deve ser pequena até alta temperatura (Tsup), seguida de um arrefecimento imediato 

até à temperatura inferior (Tinf), de modo a fechar a porosidade sem significante 

crescimento de grão. Quando a densidade é superior a um valor crítico (densidade 

crítica), os poros tornam-se subcríticos e instáveis contra a retracção que é induzida 

pela acção capilar. Estes poros podem ser preenchidos tanto quanto a difusão das 

fronteiras de grão o permita, mesmo numa rede de partículas que é congelada na 

segunda etapa. 

      Como o crescimento de grão cria uma dinâmica constante da microestrutura, a 

sua ausência durante a segunda etapa tem grandes implicações na cinética [75]. 

      Arrefecendo até ao patamar de temperatura relativamente mais baixo, onde o 

crescimento de grão e outras inibições microestruturais são impedidas, esta cinética é 

mais lenta mas suficiente para densificação enquanto o crescimento de grão é inibido. 

Contudo, segundo Wang, o tempo de incubação durante a sinterização de tamanho de 

grão constante é limitado; isto é, com patamares isotérmicos demasiado longos o 

crescimento de grão é novamente iniciado. 

      Alguns autores desprezam a densificação e outras mudanças microestruturais 

durante o arrefecimento desde a temperatura superior até ao patamar da temperatura 

inferior, o que provavelmente se aproxima da verdade para velocidades de 

arrefecimento elevadas. Contudo, isto pode ser uma grosseira aproximação mesmo 

para velocidades de arrefecimento típicas da ordem dos 5ºC/min. 

      De modo a haver densificação sem crescimento de grão, a difusão da fronteira 

de grão precisa de se manter activa enquanto a migração da fronteira de grão é 

inibida. A supressão da cinética da fronteira de grão não depende da estrutura 

cristalina ou química. Isso é conseguido através de mecanismos que inibem o 

movimento da fronteira de grão [18,76], isto é, a estrutura congelada dos grãos evita 
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a relocação dos poros comummente assumida nos modelos convencionais de 

sinterização [76]. 

      Os modelos físicos teóricos usualmente utilizados nas análises da sinterização, 

assumem geometria ideal que não se verifica nos materiais reais. Na lei de Herring a 

velocidade de densificação por difusão na fronteira de grão, foi expressa por [76]:  

 

dρ/ρdt = F (ρ) 3D / K T G4        (Equação 1.3) 

 

onde é a densidade relativa, F(ρ)  é um pré-factor que depende de configurações 

microestruturais tais como a densidade e/ou a distribuição de poros, G é a média do 

tamanho de grão, t é o tempo, T é a temperatura absoluta , n é um coeficiente típico 

do mecanismo de transporte preponderante (ex.: difusão em volume ou superfície),  D é 

o coeficiente de difusão na fronteira de grão, é a tensão superficial, é o volume 

atómico, é alargura da fronteira de grãoe  K é a constante de Boltzmann. 

Estendendo isto a outros mecanismos, pode-se assumir uma dependência mais geral: 

 

 
 n

F Cdln
dt G T

       (Equação 1.4) 

 

com uma constante cinética C dependente da temperatura. Para o caso da equação de 

Herring, C = D(3/K) .  A lei é válida para diferentes tamanhos de grão e 

densidades, incluindo a distribuição de poros. Para cerâmicos sujeitos à sinterização 

em duas etapas, a rede da fronteira de grão é congelada, pelo que a microestrutura só 

pode contrair a porosidade [76]. 

      Sendo P a fracção de porosidade da equação 1.1 e sabendo que P = 1 - , 

pode-se ver o paralelismo entre estas duas equações, em que o expoente m da tabela 

1.2 assume o valor de n na equação 1.4. 

 

1.3.2. - Aplicações da Sinterização em Duas Etapas 

      K. Bodišová et al.[81] usaram a técnica S2E para controlarem o crescimento de 

grão da alumina. Wang e Chen [76] investigaram o efeito da S2E na ítria. Além destas 
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experiências, S2E tem sido aplicada com sucesso nas ferrites de Ni-Cu-Zn, BaTiO3 e 

sinterização em presença de fase líquida do SiC, tão bem como nos varistores de ZnO 

dopados. 

      Contudo, a simplicidade (porventura excessiva) do método e a sua natureza 

empírica terão levantado algumas reservas sobre a credibilidade do estudo. No 

entanto, e apesar de ainda limitado, o número de trabalhos sobre a sua aplicação a 

outros sistemas tem aumentado, ao mesmo tempo que o afirma como uma solução 

simples e de baixo custo para a preparação de materiais nanoestruturados, ou 

simplesmente para limitar o crescimento do tamanho de grão em cerâmicos 

microestruturados. A tabela 1.5 sistematiza a informação disponível sobre materiais 

testados, nomeadamente as condições de processamento e a evolução do tamanho de 

grão verificada. 

      A este propósito, é interessante referir o recentíssimo trabalho de Mazaheri e 

seus colaboradores onde se compara a aplicação dos métodos convencional (SC), por 

microondas (SM) e em duas etapas (S2E) à sinterização de pós nanocristalinos de 

zircónia (figura 1.6). Os resultados mostram que, para graus de densificação 

semelhantes, a sinterização em duas etapas é aparentemente a mais bem sucedida na 

supressão do crescimento de grão. Os longos tempos de sinterização de S2E parecem 

ser a grande desvantagem do método. 

 

Figura 1.6 – Micrografias MEV (2µm) de 8YSZ quase completamente densas 
sinterizadas por: (a) SC, (b) LMS, (c) HMS e (d) S2E [85].  
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Tabela 1.5 - Condições de processamento utilizadas para vários materiais e resultados   
                   obtidos. 
 

Material 
Tsup 

(°C) 

βarref 

(ºC/min) 

Tinf 

(°C) 

tinf 

(h) 

Ginicial 

(nm) 

Gfinal 

(nm) 

Ref. 

Mg-Y2O3 1080 50 1000 Até 30 10 60 [75] 

Mg e Nb-Y2O3 1422 - 800 Até 11 200 400 [76] 

Bi-ZnO 900-940 1-1,5 825 10 10 500-700 [77] 

SiC 1650-1750 20 1500-1550 até 8 20 40 [63] 

BaTiO3 950-1230 30 900-1100 Até 20 10-30 30-800 [78] 

BaTiO3 1300 - 1000-1200 Até 20 30-40 100-150 [79] 

Ni0.2Cu0.2Zn0.6Fe2O4 850-930 30 750-870 Até 12 10 200-800 [78] 

(ZrO2)0.92(Y2O3)0.08 1400 1,7 1250-1300 Até 20 10-15 1000 [29] 

Al2O3 1380-1450 - 1330-1350 Até 50 10-80 70-90 [80] 

Al2O3 1400-1420 - 1150 Até 24 
150-

200 

1000-

1500 
[81] 

SiC 1550-1750 40 1500-1600 Até 8 20 43 [82] 

8Y-FSZ 1250 1,2 1090 20 22-25 150-180 [83] 

ZnO 800-850 60 750-700 20 31 <1000 [84] 

8YSZ 1250 300-360 950-1050 20 24,5 295 
[18]

[85] 

SrBi2X2O9 ,X=Nb,Ta, 

(Nb,Ta)e(V,Nb) 
1000-1200 - 800-900 2 - - 

[86] 

 

SrTiO3  1220 60 1100 15 50 350 [66] 

(ZrO2)0.97(Y2O3)0.03 1305 60 1275 10 60 180 [66] 

Al2O3 1390 60 1360 20 240 820 [66] 

 

 



- 31 - 
 

1.4. - Metodologia de Taguchi  

      O método dos planos experimentais permite estudar melhor um sistema com 

um mínimo de ensaios. Não é uma técnica nova. Em 1925 foi utilizada por Sir Ronald 

Fisher em experiências na agricultura [87]. Anos mais tarde, usando a metodologia do 

desenvolvimento de métodos de custo na indústria e tendo por princípio simplificar e 

clarificar a utilização de um plano experimental, o japonês Dr. Genichi Taguchi 

desenvolveu o método que se tornou numa ferramenta indispensável para obter a 

combinação óptima dos parâmetros. A partir dos anos 70, principalmente nos EUA, 

passou a ser usado na área da qualidade para identificar os factores importantes no 

controlo estatístico do processo (parâmetros de controlo e tolerâncias). 

      A metodologia de Taguchi, baseando-se em planos experimentais utilizando 

matrizes ortogonais, permite planificar os ensaios de modo a fazer diminuir o número 

de experiências e a obter uma interpretação rápida dos resultados. Outras vantagens 

do método consistem na possibilidade de estudar um grande número de factores, 

detectando eventuais interacções entre eles, modelizando os resultados e 

possibilitando resultados com grande precisão. Este tipo de projecção experimental 

pode ser realizado em tempos aceitáveis a custos reduzidos e com resultados 

comparáveis a uma projecção a grande escala.   

       Tradicionalmente, a influência de determinada variável é estudada de forma 

independente, isto é, a análise da influência de um factor é feita fixando todos os 

outros factores e medindo a resposta do sistema. As informações obtidas limitam o 

conhecimento do sistema que, para ser completo, implica uma verificação 

experimental extensiva, por vezes impraticável. O número total de experiências 

Ntotal  envolvidas na caracterização de um sistema com ki factores variando cada um a 

ni níveis, é dado por:  

 

Ntotal  = ni
ki       (Equação 1.5) 

 

       O plano experimental composto pelas Ntotal experiências denomina-se plano 

factorial completo. Não é necessário realizar todas as experiências dum plano factorial 

para estimar o modelo do sistema. Em 1987, Taguchi propôs um conjunto de planos 

fraccionários compostos por experiências correspondentes a pontos determinados do 
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plano completo, e adaptados a uma grande variedade de situações, que minimizam o 

número de experiências necessárias para atingir determinado nível de perfomance. 

       O processo experimental é constituído por três fases: planificação, condução e 

análise/interpretação. A estratégia da planificação, baseada na escolha dos factores e 

dos níveis, é muito importante. Em função do objectivo do estudo, a realização de um 

plano de experiências consiste em adoptar uma estratégia óptima na condução dos 

ensaios, utilizando pontos do plano factorial completo com o mínimo de ensaios 

baseados na ortogonalidade. 

       Por exemplo, o plano completo de um sistema com quatro factores a três níveis 

cada um, é composto por Ntotal = 34 = 81 experiências. Neste caso, o plano fraccionário 

L9 corresponde ao plano completo com 4 factores (Fi) a 3 níveis (1,2 e 3), envolve a 

realização de 9 experiências (tabela 1.6). 

 
                                      Tabela 1.6 – Plano fraccionário L9 correspondente 
                                              ao plano completo com 4 factores a                                                  
                                              3 níveis cada um. 
 

Experiências F1 F2 F3 F4 Respostas 

E1 1 1 1 1 R1 

E2 1 2 2 2 R2 

E3 1 3 3 3 R3 

E4 2 1 2 3 R4 

E5 2 2 3 1 R5 

E6 2 3 1 2 R6 

E7 3 1 3 2 R7 

E8 3 2 1 3 R8 

E9 3 3 2 1 R9 

 

       Sendo um método iterativo, as experiências são planificadas para se 

aproximarem dos parâmetros óptimos de um processo complexo e/ou para determinar 

quais os factores determinantes do processo. Normalmente o primeiro plano de 

experiências não satisfaz os objectivos experimentais. Outros testes, com os factores 

mais influentes, conduzem a melhores resultados.  
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       A interpretação dos resultados pode ser feita de forma qualitativa através da 

análise dos efeitos individuais de cada factor nas respostas do sistema. Este método 

também permite fazer previsão das respostas, determinar intervalos de confiança e 

confirmar os resultados. A confirmação experimental pode ser feita entre cada série 

de planos experimentais para optimizar resultados. 

       A tolerância nas especificações é desenhada com base em informações das 

experiências. A análise da variância (ANOVA) criada por Fisher em 1930 [87] e 

aplicada a situações experimentais com estrutura ortogonal, baseia-se na estatística 

matemática para detectar diferenças na representação das médias de grupos ou 

artigos testados.  

       A determinação dos tempos e temperaturas apropriados para um processo de 

sinterização em duas etapas, que pretende atingir uma nanoestrutura densa, pode 

parecer uma tarefa difícil ou proibitiva. A análise de Taguchi providencia um eficiente 

meio para atingir esse objectivo. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 34 - 
 

 

2 – REALIZAÇÃO EXPERIMENTAL  

 
 
          Um dos objectivos deste trabalho é determinar como uma projecção 

experimental baseada no método iterativo de Taguchi pode ser usada para optimizar 

as propriedades de amostras cerâmicas de zircónia dopada com ítria, recorrendo à 

sinterização em duas etapas. 

       Os pós foram caracterizados por microscopia electrónica de transmissão, 

difracção de raios X, análise da superfície específica e análise granulométrica, 

prensados e sinterizados segundo os planos experimentais de Taguchi. Posteriormente 

procedeu-se à determinação da densificação e ao estudo da microestrutura. Para 

comparação foram feitos ensaios de referência. 

       Os esquemas das figuras 2.1 e 2.2 ilustram a sequência do procedimento 

experimental.  

 

Figura 2.1 - Esquema do procedimento experimental I. 
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Figura 2.2 - Esquema do procedimento experimental II. 

 

2.1. - Caracterização dos Pós  

       Os materiais de partida para a preparação das amostras foram pós comerciais 

sintetizados por co-precipitação, de zircónia estabilizada com ítria, da empresa Tosoh 

Corporation comercializadas com os códigos TZP-3Y e YSZ-8Y, neste trabalho 

abreviadamente designados por 3Y e 8Y, com composição química nominal 

(ZrO2)0,97(Y2O3)0,03  e (ZrO2)0,92(Y2O3)0,08 , respectivamente. 

 

2.1.1. - Microscopia Electrónica de Transmissão (TEM) 

       Estudos morfológicos e determinações do tamanho de partícula foram 

realizados por TEM usando um microscópio electrónico de transmissão Hitachi H-9000. 

A preparação de amostras dos pós para análise consistiu na preparação de uma 

suspensão pouco concentrada do material em etanol absoluto (algumas miligramas de 

pó num volume de cerca de 5 ml e agitação em banho de ultra-sons), na qual se 

mergulhou uma grelha de cobre com filme polimérico de Formvar (rede TAAB 400 

mesh), posteriormente seca ao ar ambiente.  

 

2.1.2. - Difracção de Raios X (DRX) 

       Na determinação do tamanho de cristalite dos pós e identificação das fases 

cristalinas, utilizou-se um difractómetro Rigaku com radiação Kα1(Cu), operando de 
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modo contínuo, com monocromador de grafite e velocidade do goniómetro de 3º 

2θ/min. Acoplada ao difractómetro encontrava-se uma unidade de processamento que 

procedeu, durante o ensaio, à aquisição de valores 2θ (de 4º a 80º) e das respectivas 

intensidades. 

        A identificação de fases foi feita por comparação com padrões publicados pelo 

“Joint Committee on Powder Diffraction - International Centre for Diffraction Data” 

(JCPDS-ICDD).    

        O tamanho de cristalite, d, foi determinado a partir da análise da largura a 

meia altura, FWHM, do pico correspondente à família de planos [101] de 3Y e [111] de 

8Y, recorrendo à equação de Scherrer: 

 

d = 0,9 λ / FWHM x cos (θ)       (Equação 2.1) 

 

onde λ=1.541 Å e θ o ângulo de Bragg de difracção. A correcção da largura 

instrumental foi feita a partir de padrões obtidos para amostras normalizadas de LaB6 

e Si e através da aproximação Gaussiana-Gaussiana: 

 

FWHM2 = FWHMexp
2 - FWHMins 2       (Equação 2.2) 

 

em que FWHMexp é a largura total do pico (pó+instrumento) e FWHMins é a largura 

instrumental determinada através dos padrões.  

 

2.1.3. - Análise da Superfície Específica 

        A área específica superficial dos pós, S, foi determinada por medidas de 

adsorpção de N2 pelo método Brunauer–Emmett–Teller (BET) num aparelho 

Micromeritics Gemini Mode 2380. O tamanho de partícula (D) do pó, assumindo 

partículas de forma esférica, foi determinado a partir dos valores de S a partir da 

seguinte equação:  

D = 6 / S ρ       (Equação 2.3) 

 

em que ρ é a densidade teórica do pó. 
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2.1.4. - Análise Granulométrica 

        Para a determinação das curvas granulométricas dos pós, foi utilizado um 

aparelho Coulter LS 230 com fluid module, modelo óptico Fraunhofer. Os ensaios 

foram realizados usando como meio suspensor a água e após agitação em ultra-sons 

durante cinco minutos.  

 

2.2. - Prensagem das Amostras sob a Forma de Discos 

        Numa balança de precisão (10-5 g) foram pesadas as massas, na proporção de 

500 mg de pó por pastilha, que foram introduzidas num molde cilíndrico de aço com 

10 mm de diâmetro, sem recurso a aditivos ou ligantes.  

        Utilizando uma prensa P/O/WEBER, da prensagem unidireccional a frio,  

obtiveram-se amostras conformadas sob a forma de discos à pressão de 25 MPa. 

        A utilização de lubrificantes nas paredes laterais da matriz e nas superfícies dos 

cunhos contribuem para a eliminação do atrito das paredes, pelo que se utilizou como 

lubrificante Dimetil-ftalato. 

        Com o objectivo de reduzir ao mínimo gradientes de compactação do material 

adquiridos durante a prensagem unidireccional, todos os compactos foram sujeitos a 

prensagem isostática (Prensa Autoclave Engineers) a uma pressão de 200 MPa, 

durante 30 minutos. 

 

2.3. - Análises Dilatométricas 

        As análises dilatométricas de amostras paralelipipédicas (de dimensões 

aproximadas 6x3x3 mm3 em verde) foram realizadas num dilatómetro vertical Linseis 

L75 com várias velocidades de aquecimento (5 e 20ºC/min) até 1500ºC.  

2.4. - Sinterização em Ar  

        As amostras prensadas foram sinterizadas, em ar, num forno eléctrico 

Termolab com um controlador Eurotherm 3216, em suportes de alumina. As condições 

de sinterização são indicadas no ponto 2.6. 
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2.5. - Caracterização das Amostras Cerâmicas 

 

2.5.1. - Determinação da Densidade 

        As densidades dos compactos em verde e sinterizados foram determinadas 

pelo método geométrico, a partir de medidas do peso e do volume das amostras, 

usando uma balança de precisão (10-5 g) e um micrómetro calibrado (10-5 m).  

        Foi igualmente utilizado o método de Arquimedes, por imersão num líquido de 

densidade=1,118 g/cm3, para determinação da densidade dos corpos sinterizados de 

densidade mais elevada (>90%). 

        A densidade relativa das amostras é expressa como fracção da densidade 

teórica do material, sendo de 6,08 g/cm3 para o 3Y e 6,10 g/cm3 para 8Y. Estes 

valores foram fornecidos pela Tosoh Corporation. 

 

2.5.2. - Caracterização Microestrutural  

        A caracterização microestrutural consistiu essencialmente na determinação do 

tamanho médio de grão a partir de micrografias obtidas num microscópio electrónico 

de varrimento (MEV) Hitachi SU-70. 

        As amostras foram preparadas de forma convencional, incluindo a montagem 

em resina epoxídica, rectificação em lixas (de P120 a P1200) e polimento final com 

pasta de diamante de granulometria decrescente, até 0,25 m. A revelação das 

fronteiras de grão nas amostras polidas foi realizada através de ataque térmico a 

1200ºC, durante 10 minutos, com velocidades de aquecimento e arrefecimento de 

10ºC/min. Paralelamente foram também observadas zonas de fractura sem qualquer 

tratamento.  

        O tamanho médio de grão foi determinado por análise das fotografias MEV 

previamente processadas de modo a realçar as fronteiras de grão e facilitar a 

binarização. A área das partículas foi obtida a partir das imagens binárias usando a 

função Análise de Partículas implementada na aplicação Image J v1.38x (Wayne 

Rasband, National Institute of Mental Health, EUA). A avaliação estatística dos 

resultados incluiu a representação em histogramas de distribuição do tamanho de 

áreas, determinação de valores médios e desvios padrão. Os valores do tamanho 

médio de grão foram determinados assumindo a forma esférica das partículas. 
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2.6. - Planificação Experimental (Metodologia Taguchi) 

         Os ensaios de sinterização em duas etapas foram conduzidos segundo a curva 

de sinterização típica definida na figura 1.4, onde se representam os parâmetros 

relevantes. 

         O primeiro conjunto de ensaios de sinterização foi definido a partir dos ensaios 

dilatométricos e foi implementado através de um plano Taguchi L9 com quatro 

variáveis a três níveis cada uma, de acordo com a tabela 2.1. Foram planeados e 

executados em simultâneo planos para as duas composições 3Y e 8Y, sendo utilizadas 

três amostras em cada experiência. 

         Este primeiro conjunto de experiências foi denominado plano Taguchi 1. 

 

                                  Tabela 2.1 - Parâmetros de controlo e  
                                                    respectivos níveis do plano 
                                                    L9 de Taguchi 1. 

Factores nível 1 nível 2 nível 3 

Tinf (ºC) 1100 1150 1200 

tinf (h) 6 12 24 

arref (ºC/min) 5 10 20 

Tsup (ºC) 1280 1300 1320 

 

 

         Os resultados obtidos com o plano Taguchi 1 foram utilizados para definir um 

segundo plano experimental, denominado Taguchi 2, e que foi implementado com 

base num plano fraccionário L4 (Anexo B), com dois factores a dois níveis. As 

condições foram as descritas na tabela 2.2. Neste caso, usaram-se apenas dois 

compactos de cada composição, em cada experiência.   

 

                             Tabela 2.2 - Parâmetros de controlo e respectivos 
                                               níveis do plano L4 de Taguchi 2.  

 3Y 8Y 

Factores nível 1 nível 2 nível 1 nível 2 

Tinf (°C) 1250 1270 1270 1290 

Tsup (°C) 1300 1320 1320 1340 
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         Em todos os ensaios realizados, as taxas de aquecimento até Tsup e 

arrefecimento a partir de Tinf foram fixas a 10ºC/min.  

         De notar que enquanto no plano Taguchi 1 as experiências com 3Y e 8Y foram 

conduzidas em paralelo, as diferentes condições impostas no plano Taguchi 2 

obrigaram à realização de queimas separadas.   

         Os resultados foram analisados em termos do tamanho médio de grão e da 

densidade relativa, tendo como critérios de optimização a minimização do primeiro e a 

maximização da segunda. As relações e métodos de cálculo dos efeitos médios dos 

factores, da média das respostas e da análise da variância são apresentados no Anexo 

B. 

 

2.7. - Ensaios de Referência 

         De modo a obter referências que permitam comparar o nível de densificação e 

de crescimento de grão das amostras sinterizadas de modo convencional com as 

obtidas por sinterização em duas etapas, foram produzidas amostras de 3Y e 8Y, 

designadas por 3Y-Ref e 8Y-Ref. Estas amostras, compactos verdes obtidos como 

descrito em 2.2., foram sinterizadas a 1500ºC durante 2h, com  βaquec = βarref = 

10ºC/min. O tamanho de grão das amostras de referência foi avaliado em amostras 

polidas e submetidas a ataque térmico a 1400ºC durante 10 minutos e com taxas de 

aquecimento e arrefecimento de 10ºC/min. 
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3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO   

       A análise de resultados é constituída por cinco pontos, onde se apresenta a 

caracterização dos pós comerciais, se interpretam os resultados obtidos com base nos 

efeitos dos factores e da variância (Planos de Taguchi), se compara com a sinterização 

convencional, se estuda a cinética da densificação e finalmente se apresenta uma 

comparação com previsões baseadas na lei de Herring.  

 
3.1. - Caracterização dos Pós de Partida    

         Em conjugação com a caracterização física da granulometria (Coulter) e da 

superfície específica (BET) foi também feita uma caracterização estrutural e 

microestrutural por difracção de raios X (DRX) e microscopia electrónica de 

transmissão (TEM), de ambas as composições de partida. 

         As micrografias obtidas por microscopia electrónica de transmissão TEM, 

apresentadas nas figuras 3.1, mostram uma morfologia granular dos pós constituídos 

por partículas nanométricas de forma aproximadamente esférica. A análise destas 

imagens mostrou ainda que o tamanho médio de partículas apresenta significativa 

distribuição, podendo localizar-se, para ambos os casos, numa gama entre 25 e 70 

nm. 

  
Figura 3.1 - Micrografias obtidas por Microscopia Electrónica de Transmissão (TEM) 
dos pós (A) - 3Y e (B) - 8Y. 

(A) (B) 
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         Estes valores revelam bom acordo com as estimativas do tamanho médio de 

cristalite obtidas a partir dos difractogramas de raios X (figura 3.2), que são de 45,9 e 

41,4 nm para os pós 3Y e 8Y, respectivamente. Para além da informação 

microestrutural, estes padrões de difracção confirmaram a composição e estrutura 

antecipadas no diagrama de fases da figura 1.2 e anunciadas pelo produtor, indicando 

a estabilização completa da fase cúbica no caso da composição 8Y, e a mistura de 

fases tetragonal e monoclínica esperada para a composição mais pobre em ítria. No 

entanto, quando estabilizada com 3% mol de ítria, a zircónia pode manter a sua 

estrutura tetragonal a altas temperaturas e ser metaestável à temperatura ambiente. 
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 Figura 3.2 – Difractogramas dos pós (A) - 8Y e (B) - 3Y. (m, t e c identificam as fases 
monoclínica, tetragonal e cúbica) 

         O estado de aglomeração dos pós, de resto, muito difícil de combater em pós 

nanométricos, foi confirmado através da análise granulométrica Coulter. A distribuição 

de tamanhos de partículas apresentada nos gráficos da figura 3.3 sugere um nível de 

aglomeração do pó claramente superior no caso do 3Y, onde é notada a presença 

significativa de aglomerados com tamanho superior a 1 m. Este resultado é algo 
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surpreendente tendo em conta os resultados de TEM. Por outro lado, deve notar-se 

que o limite de sensibilidade da ordem de 40 nm do sistema de medida impõe sérias 

limitações na caracterização deste tipo de pós.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 – Distribuições granulométricas dos pós (A) - 3Y e (B) - 8Y. 
 

         Numa tentativa de obter informação mais detalhada sobre o grau e o tipo de 

aglomeração dos pós, foram igualmente realizadas medidas de área específica. Os 

valores obtidos, 15.4 m2/g para 3Y e 11,8 m2/g  para 8Y, ao contrário da análise 

granulométrica, sugerem um nível de aglomeração superior para 8Y. Por seu lado, o 

diâmetro esférico equivalente, estimado a partir destes valores, foi de 64,2 e 83,5 nm 

para o 3Y e 8Y, respectivamente, que, comparados com a informação obtida por DRX, 

denunciam um nível de aglomeração relativamente reduzido, ainda que superior no 

caso do 8Y. As diferenças poderão dever-se a uma desaglomeração incompleta das 

suspensões utilizadas na análise granulométrica, devido à natureza do líquido 

suspensor (neste caso água) ou por factores não controlados. 

         A tabela 3.1. sumariza os valores das áreas superficiais das partículas, das 

densidades teóricas, dos tamanhos médios de partícula obtidos pelos diferentes 

métodos, incluindo o tamanho médio das cristalites e as fases polimórficas dos pós, 3Y 

e 8Y. 

          A diferença considerável entre os valores dos tamanhos de partícula obtidos 

pelos diferentes métodos (64,2 e 83,5 para 3Y e 8Y, respectivamente - por BET), e os 

tamanhos das cristalites (45,9 e 41,4 nm para 3Y e 8Y, calculados por DRX) dos pós, 

está seguramente relacionada com a existência dos aglomerados. As correspondentes 

razões D(BET)/D(DRX)≈1,4 para 3Y e D(BET)/D(DRX)≈2 para 8Y são frequentemente 

apontadas como indicador da presença de não-aglomerados ou de aglomerados 

moles.   
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     Tabela 3.1 - Caracterização dos pós comerciais de 3Y e 8Y. 

 

 

Área 

Superficial 

BET (m2/g) 

Densidade 

teórica 

(g/cm3) 

D (nm) 

BET 

D (nm) 

Coulter 

D (nm) 

TEM 

D (nm) 

DRX 

Fases 

3Y 15,4 6,08 64,2 672 35-73 45,9 Tetragonal+

Monoclínica 

8Y 11,8 6,10 83,5 68,6 25-70 41,4 Cúbica 

 

 A tabela 3.2 apresenta os valores médios (mais de trinta amostras por 

composição) de densidade dos compactos em verde após a prensagem isostática a 

200 MPa. Verifica-se que o pó 3Y conduz a densidades ligeiramente superiores, o que 

estaria de acordo com o seu menor grau de aglomeração.  

 

                                                      Tabela 3.2 – Valores médios das  
                                                         densidades em verde. 

Amostras dverde(g/cm3) %Dverde 
3Y 2,93 (±6%) 48 
8Y 2,88 (±6%) 47 

     

           Apesar de confirmada a existência de aglomerados dos pós, pelo facto do 

estudo não incidir sobre pressões de compactação, desconhecem-se as pressões dos 

aglomerados, isto é, com que pressão estes aglomerados podem ser efectivamente 

destruídos. 

 

3.2. - Ensaios Preliminares e de Referência 

           Com o objectivo de identificar a Tsup de sinterização de ambos os materiais, os 

ensaios dilatométricos realizados à velocidade de aquecimento de 5ºC/min mostram 

que a densidade relativa de 75% ocorre às temperaturas T=1284ºC para 3Y e 

T=1300ºC para 8Y (figura 3.4). Aumentando a velocidade de aquecimento para 

20ºC/min, esse valor de densidade é atingido a T=1318ºC para a composição 3Y. Dos 

ensaios dilatométricos apresentados, também se pode constatar que 3Y apresenta 

maior densificação do que 8Y, entre aproximadamente 1100-1350ºC (provavelmente 

a gama em que ocorre o segundo estágio da sinterização), sendo posteriormente 
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ultrapassada a temperaturas superiores (no que será o terceiro estágio de 

sinterização) obtendo-se uma densidade final correspondente à densificação total, ou 

quase, em ambos os casos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 – Curvas dilatométricas de 3Y e 8Y com velocidade de aquecimento 
5°C/min até 1500ºC. A cheio representa-se a retracção linear e a tracejado a evolução 
do nível de densificação, admitindo comportamento isotrópico do material e com 
correcção da expansão térmica do material. 

           Os estudos dilatométricos podem também dar alguma indicação sobre o estado 

de aglomeração das partículas. De facto, as curvas dilatométricas evidenciam apenas 

um máximo de contracção, provavelmente devido à distribuição homogénea da 

porosidade dos compactos verdes. Normalmente este tipo de comportamento está 

associado à presença de aglomerados moles, facilmente dispersáveis.  

           A tabela 3.3 lista valores de densidade obtidos com pastilhas sinterizadas no 

forno de trabalho a diferentes valores de temperatura, durante 1 minuto e a 

velocidade de aquecimento constante de 10ºC/min. Estes dados confirmam uma 

aparente melhor sinterabilidade das composições 3Y e ilustram as diferenças em 

relação aos valores previstos com base na retracção linear efectivamente medida nas 

análises dilatométricas, e que é de cerca de 15 graus Celcius. A gama de valores de 
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Tsup utilizados na primeira série de testes (Taguchi 1) foi definida com base nestes 

resultados.     

                                  Tabela 3.3 – Ensaios de pico e densidades 
                                                     relativas obtidas, utilizando  
                                                     uma rampa de aquecimento                                        
                                                     de 10ºC/min.  
 

 
3Y 8Y 

Tsup (ºC) %D %D 
1300 77,4 63,8 
1320 85,4 71,0 
1330 - 74,3 

 

           Finalmente, com o objectivo de estabelecer um padrão de referência, foram 

sinterizadas amostras densas de 3Y e 8Y, ambas a 1500°C durante 2 h. As 

micrografias apresentadas na figura 3.5 ilustram a significativa diferença entre as 

duas composições, com a fase tetragonal a mostrar-se muito eficiente a limitar o 

crescimento de grão, que se mantém claramente submicrométrico, em grande parte 

responsável pelas excelentes propriedades mecânicas destes cerâmicos.  

Figura 3.5 – Micrografias MEV de 3Y-Ref (500 nm) e 8Y-Ref (4µm) e histogramas da  
distribuição do tamanho de grão das amostras de referência sinterizadas a 1500°C 
durante 2 horas.  
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3.3. - Planos Experimentais de Taguchi  

           Na análise da influência dos parâmetros foram avaliados os efeitos médios e a 

variância tendo em conta as respostas em termos do tamanho médio de grão e 

densificação. A representação gráfica dos efeitos, em função dos níveis, indica a 

eficácia do factor que é directamente proporcional ao declive. Por outro lado, a análise 

simplificada da variância proposta por Taguchi indica, com base em critérios 

estatísticos, qual a importância relativa dos factores e qual a direcção para os níveis 

desses factores que conduzem a melhoramentos. A magnitude das diferenças, por 

comparação, indica o poder relativo de cada factor no modo como afecta os 

resultados, ou seja, os factores mais fortes ou interacções que provocam maiores 

diferenças. Na análise da variância, a variação total é separada nas contribuições de 

determinado factor e permite aferir a importância relativa de um factor e/ou 

interacção para reduzir a variação, isto é, se a contribuição de um determinado factor 

é significativa ou não. 

           A implementação do plano fraccionário L9 na primeira série de experiências 

(Taguchi 1) não permite incluir eventuais interacções entre factores, sendo preterido o 

estudo do número máximo de factores permitido pelo plano (4 factores a 3 níveis cada 

um). Foram também calculados os intervalos de confiança a 97% associados aos 

resultados de densidade de Taguchi 2. Verifica-se que a validade estatística é 

assegurada para a determinação das condições ideais envolvidas no processo e para a 

investigação da influência dos vários parâmetros.  

 

3.3.1. - Plano Taguchi 1  

           Na tabela seguinte encontram-se reunidos os valores das densidades 

geométricas relativas médias e os tamanhos médios de grão, calculados para os 

sinterizados de 3Y e 8Y sujeitos às várias experiências do plano Taguchi 1. Os valores 

de densidade resultam da média ponderada sobre três amostras por experiência 

(Anexo A). O tamanho de grão foi medido em micrografias MEV de uma única amostra 

por experiência, que se apresentam, juntamente com os histogramas de frequência, 

no Anexo A.    

           A simples análise da tabela 3.4 mostra que algumas amostras 3Y podem ser 

consideradas nanométricas (G <100nm). Todavia, as densidades são bastante 

inferiores ao objectivo de 93%, em particular no caso da composição 8Y, o que implica 
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a necessidade de se considerarem gamas de condições de sinterização diferentes para 

os dois materiais, nas experiências subsequentes.  

 

     Tabela 3.4 - Resultados médios relativos ao plano de experiências Taguchi 1 para    
                      as composições de 3Y e 8Y.  
  

  Plano Taguchi 1 3Y 8Y 
Experiências Factores Respostas Respostas 

  
Tinf 
(ºC) 

Tinf 
(h) 

Βarref 
(ºC/min) 

Tsup 
(ºC) 

% 
Dgeom 

G 
(nm) 

% 
Dgeom 

G 
(nm) 

E1 1100 6 5 1280 76,3 89 62,8 159 
E2 1100 12 10 1300 79,1 100 66,9 184 
E3 1100 24 20 1320 80,7 116 68,8 180 
E4 1150 6 10 1320 82,3 108 70,8 181 
E5 1150 12 20 1280 72,0 103 61,7 161 
E6 1150 24 5 1300 80,7 104 69,2 165 
E7 1200 6 20 1300 80,0 121 72,4 168 
E8 1200 12 5 1320 88,1 146 82,9 239 
E9 1200 24 10 1280 84,0 99 80,3 105 

 

           A figura 3.6 ilustra os efeitos médios para cada factor. Uma apreciação geral 

mostra que a amplitude dos efeitos é consideravelmente superior para o caso da 

composição 8Y, muito provavelmente devido à menor densidade dos compactos após 

o pico a Tsup. A tendência monótona para o aumento de %D com o aumento de Tinf e 

Tsup, e o comportamento variável de tinf e de arref sugere que os efeitos destes 

últimos são fortemente condicionados pelos dois primeiros factores. Deste modo 

deveria esperar-se um aumento gradual do tamanho de grão com a duração de 

patamar isotérmico (tinf). No caso da variável βarref é possível que a nível mais elevado 

esteja sobreavaliado devido à inércia térmica do forno. Por outro lado, se o tamanho 

de grão de 3Y revela moderada influência destes factores, tal não se verifica na 

composição 8Y que apresenta maior dependência da Tsup e tinf. 

           Numa análise mais detalhada, observa-se que o efeito de Tinf nos valores de 

%D e G, com o aumento de Tinf, só é notado quando esse parâmetro é ajustado a 

1200°C. Para valores inferiores, a sua influência é quase nula ou dilui-se na influência 

dos restantes factores, nomeadamente de Tsup que determina, em primeira instância, 

a densidade ao início da segunda etapa do ciclo de sinterização. De facto, os valores 

de %D e G foram obtidos, em ambas as composições, com a combinação dos valores 

mais elevados de Tinf e Tsup (E8). A Tinf é o factor que mais influência tem na %D. Por 
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outro lado, o tamanho de grão G é, para ambas as composições, fortemente 

influenciado pela Tsup.   

           Embora a tendência para o aumento de %D com o aumento do tempo de 

patamar, tinf, corresponda ao esperado, este é o factor que menos influência tem na 

%D de ambas as composições; tem contudo maior relevância em G da composição 8Y. 

O efeito semelhante esperado em G só se observa para os dois tempos mais curtos (6 

e 12 horas), sendo contrariado quando tint=24 h. Esta excepção compreende-se 

atendendo ao facto de que duas das experiências com tinf=24h foram realizadas com 

combinações de Tinf e Tsup pouco favoráveis (E3 e E6). Estas observações sugerem 

que o efeito de tinf se dilui na influência de Tinf e Tsup, nas gamas testadas. 

           Considerando que tanto a densidade relativa como o tamanho de grão 

deveriam diminuir com o aumento da taxa de arrefecimento, uma influência moderada 

é detectada nos efeitos de arref, sendo arref=10ºC/min que conduz ao aumento de 

%D e diminuição de G, favorecendo ambas as composições. 

           Sendo a relação óptima para maximizar a densificação A3B3C2D3, 

correspondente a Tinf=1200°C, tinf=24h, arref=10ºC/min e Tsup=1320°C para ambas 

as composições, foi realizada uma experiência de verificação. Os resultados obtidos 

foram níveis de densificação de 86,8 e 80,9% para 3Y e 8Y, respectivamente, como se 

pode ver na tabela B7 (Anexo B). Estes valores são inferiores às estimativas de 90,1 e 

86,4% obtidas com base no modelo Taguchi 1 (equações B12 e B13), mas também 

inferiores aos valores máximos obtidos nas experiências E8 (88,1% para 3Y e 82,0% 

para 8Y) nas condições Tinf=1200°C, tinf=12h, arref=5ºC/min e Tsup=1320°C. Esta 

diferença, apesar de pouco significativa, reflecte não só desvios de natureza 

estatística, mas também a influência de factores não controlados, nomeadamente uma 

possível influência de arref na resposta e controlo do forno durante o arrefecimento de 

Tsup para Tinf. De facto, o valor mais baixo de arref=5ºC/min usado em E8 (em 

contraste com arref=10ºC/min usado nas experiências de verificação) pode permitir a 

permanência das amostras a mais alta temperatura, o que resultará em densidades 

superiores.  

           A análise pormenorizada da influência dos parâmetros de controlo e da 

variância encontra-se no Anexo B, apresentando-se um resumo na tabela B8. Excepto 

para G de 8Y (com maior dependência de tinf), Tinf e Tsup são os factores mais 

influentes. 
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Figura 3.6 – Efeitos médios dos factores aos vários níveis na densificação e tamanho 
médio de grão relativos ao plano Taguchi 1.  
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    As variâncias, estimadas com base nos resultados de %D e G, para ambas as 

composições, são apresentadas na tabela 3.5.  

 
                         Tabela 3.5 – Variâncias de resultados do plano Taguchi 1 
                                             para os sistemas 3Y e 8Y. A contribuição de 
                                             cada factor encontra-se em %.  
 

Variância 

Factor 

% D G (nm2) 

3Y 8Y 3Y 8Y 

Tinf 
30,5 

(37,0%) 
141,3 

(69,1%) 

356,7 

(32,4%) 

22,3 

(0,5%) 

tinf 
4,7 

(5,7%) 

12,7 

(6,2%) 

103,5 

(9,4%) 

1504,9 

(31,3%) 

βarref 
17,5 

(21,2%) 

21,3 

(10,4%) 

117,4 

(10,7%) 

727,0 

(15,1%) 

Tsup 
29,8 

(36,1%) 

29,2 

(14,3%) 

523,7 

(47,6%) 

2554,9 

(53,1%) 

Total 

82,5 

(100,0%) 

204,4 

(100,0%) 

1101,3 

(100,0%) 

4809,1 

(100,0%) 

 

          A composição 8Y apresenta maior variância que a 3Y sendo o tamanho de grão 

G mais afectado que a %D. A análise da variância, predominantemente consistente 

com a análise da influência dos parâmetros de controlo, traduz a maior importância 

relativa das temperaturas Tsup e Tinf na densificação de ambas as composições. No 

tamanho de grão G de 8Y, além da Tsup, tinf é o factor mais importante a controlar. 

          Apesar da análise dos ensaios dilatométricos realizados para identificarem o 

limite superior da janela de sinterização (75% da densidade relativa) apontarem para 

1284ºC (3Y) e 1300ºC (8Y) os resultados obtidos indicam que são necessárias 

temperaturas mais elevadas para se obterem os níveis de densificação pretendidos, 

particularmente no caso de 8Y. Estas diferenças podem dever-se, por exemplo, aos 

tipos de fornos diferentes utilizados nas dilatometrias e na sinterização das amostras.    

  Assim, de modo a atingir os objectivos propostos, reorientaram-se as 

experiências em função dos resultados obtidos no plano Taguchi 1, com um plano 

fraccionário simplificado e baseado nos factores mais importantes. 
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3.3.2. - Plano Taguchi 2 

  As condições testadas no plano Taguchi 1 permitiram obter cerâmicos 3Y (E1 e 

E9) com tamanho de grão nanométrico, mas com níveis de densificação inferiores ao 

pretendido (>93%). Neste sentido, a definição das condições testadas no plano 

Taguchi 2 deu prioridade ao critério densificação. Foram por isso retidos os factores 

mais influentes, Tinf e Tsup, e fixas as restantes condições de modo a minimizar a 

duração dos ciclos de sinterização (tinf=12h e arref=20ºC/min). O comportamento 

claramente diferente entre 3Y e 8Y impõe gamas de Tsup e Tinf diferentes e superiores 

às utilizadas no plano Taguchi 1. Estes parâmetros e os resultados obtidos no plano 

experimental Taguchi 2 são apresentados na tabela 3.6. As micrografias MEV e os 

resultados da análise de imagem apresentam-se no Anexo A. Os efeitos médios dos 

factores, calculados com base nestas respostas, encontram-se na figura 3.7.   

 
              Tabela 3.6 - Resultados médios relativos ao plano de experiências 
                                Taguchi 2 para as composições de 3Y e 8Y.    

Composição Taguchi 2 Factores  Respostas 

 
Experiências 

Tinf 
(ºC) 

Tsup 
(ºC) 

G 
(nm) 

% 
Dgeom 

% 
DArq 

 
T2E1 1250 1300 126 91,0 98,2 

3Y T2E2 1250 1320 98 91,6 96,6 

 
T2E3 1270 1300 113 94,0 99,2 

 
T2E4 1270 1320 105 95,6 97,4 

       
 

T2E1 1270 1320 452 94,0 97,6 
8Y T2E2 1270 1340 461 94,5 97,7 

 
T2E3 1290 1320 871 95,4 96,6 

 
T2E4 1290 1340 755 95,3 97,3 

 

 Os resultados obtidos evidenciam regimes de sinterização diferentes nas duas 

composições, embora %D aumente com o aumento de Tinf, que determina a 

densidade final das duas composições. Na 3Y não se observam efeitos significativos da 

Tinf no tamanho médio de grão, ao contrário da Tsup que traduz alguma influência. No 

entanto, como se pode ver na tabela A12 (Anexo A), os valores de d50 evidenciam 

valores claramente inferiores a 100 nm.  

 Este comportamento sugere condições correspondentes ao segundo estágio de 

sinterização, em que prevalece a densificação sobre o crescimento de grão. Nestas 
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condições fica demonstrado ser possível obter cerâmicos com níveis de densidade 

elevados (>93%) e tamanho de grão nanométrico.   

 Por outro lado, em 8Y existe um efeito significativo de Tinf em G, patente no 

aumento de cerca de 450 nm para 750-870 nm para valores de Tinf de 1270 e 

1290°C, respectivamente. O tamanho médio de grão, sendo claramente superior a 

100 nm, mantém-se num registo submicrométrico. Estes valores são ainda 

consideravelmente superiores aos obtidos no plano Taguchi 1 (tabela 3.4). Verifica-se, 

no entanto, que os elevados níveis de densificação (95%) são semelhantes em todas 

as amostras. Estas duas observações sugerem que as condições de sinterização 

utilizadas correspondem já ao terceiro estágio de sinterização, caracterizado por uma 

cinética de densificação lenta e por crescimento de grão acentuado. Neste caso, a 

determinação da janela cinética, num processo de sinterização em duas etapas, 

conducente à obtenção de cerâmicos nanocristalinos de 8Y obrigaria a nova série de  

 

    

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.7 – Efeitos médios dos factores aos vários níveis na densificação e tamanho 
médio de grão relativos ao plano Taguchi 2.  
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experiências com o objectivo de clarificar a influência de Tinf em valores inferiores a 

1270°C, mantendo Tsup a 1320-1340°C.      

                        
                       Tabela 3.7 – Variâncias de resultados do plano Taguchi 2 
                                          para os sistemas 3Y e 8Y. A contribuição de 
                                          cada factor/interacção encontra-se em %.  

Variância 

Factor/I G (nm2) % D 

 3Y 8Y 3Y 8Y 

A - Tinf 
9,0  

(1,0%) 

127092,3 

(27,0%) 

12,3 

(48,5%) 

1,2 

(40,9%) 

B - Tsup 
324,0 

(36,7%) 

2862,3 

(0,6%) 

1,2 

(4,8%) 

0,0 

(1,3%) 

IAB 

551,0 

(62,3%) 

340106,5 

(72,4%) 

11,8 

(46,7%) 

1,7 

(57,8%) 

Total 
884,0 

(100,0%) 

470061,1 

(100,0%) 

25,3 

(100,0%) 

3,0 

(100,0%) 

  

 Uma última nota para a importância da densidade em verde, nestes estudos. 

As densidades finais obtidas são limitadas pela densidade em verde dos compactos, 

que é da ordem de 48% da densidade teórica. Este valor, apesar de ser apontado em 

trabalhos de outros autores, poderá ser melhorado através da utilização de uma 

pressão de prensagem superior, limitada, neste trabalho, a 200 MPa, pelo 

equipamento disponível. Eventuais ganhos na densidade em verde deverão reflectir-se 

no valor das temperaturas.   

 

3.4. - Análise da Cinética 

 A figura 3.8 compara as microestruturas de amostras com níveis de 

densificação semelhantes obtidas pelo método da sinterização em duas etapas e por 

sinterização convencional. As diferenças no tamanho médio de grão e na sua 

distribuição são significativas, ambos reduzidos utilizando a sinterização em duas 

etapas. Nos cerâmicos da fase tetragonal, o valor médio de G diminui para cerca de 

105 nm, o que corresponde a cerca metade do cerâmico convencional (192nm). No 
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(a) 3Y-T2E4 (500nm)                            (b) 3Y-Ref (500nm) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                    (c) 8Y-T2E2 (4µm)                                  (d) 8Y-Ref (4µm) 

 
(c) 8Y-T2E2 (4µm)                            (d) 8Y-Ref (4µm) 

Figura 3.8 – Micrografias obtidas por MEV das amostras sujeitas à sinterização em 
duas etapas (a) e (c) e à sinterização convencional (b) e (d) e histogramas da 
distribuição do tamanho de grão.  
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entanto, a distribuição de tamanhos é claramente descentrada (provavelmente log- 

normal) e mais de 50% dos grãos (d50) têm um tamanho igual ou inferior a 80 nm.  

 A zircónia cúbica regista uma redução significativa no tamanho de grão usando 

S2E (G=461 nm) relativamente aos 1435 nm obtidos por SC. As microestruturas 

obtidas por S2E revelam claramente as vantagens do método para obter cerâmicos 

mais uniformes e finos. 

 A diminuição de G no caso da zircónia cúbica é superior, passando-se de uma 

microestrutura em que os grãos com tamanho entre 1 e 2 µm predominam para uma 

outra claramente submicrométrica, em que o valor médio de G é de 461 nm. Valores 

desta ordem ou algo inferiores foram também obtidos em estudos de sinterização por 

duas etapas da (ZrO2)0,92(Y2O3)0,08 : G=295 nm [18/85] e G=150-180 nm [83]. Nestes 

trabalhos, foram utilizados pós de partida mais finos, com tamanho de grão entre 10 e 

25 nm, e temperaturas inferiores (Tsup = 1250ºC e Tinf =950-1050ºC ou 1090ºC, com 

tempos tinf >20h) com maior amplitude entre Tsup e Tinf. Estes pós, mais reactivos, 

têm sinterabilidade suficiente para atingirem a densidade crítica a Tsup=1250ºC, 

enquanto que com os pós comerciais utilizados neste estudo apenas se consegue 

atingir uma densidade teórica próxima dos 75% a 1320-1340ºC. Contudo, 

(ZrO2)0.97(Y2O3)0.03  estudada em [66] apresentou G=180 nm, superior aos 

determinados nestas experiências.  

 Os resultados obtidos com os dois planos, mostram que as amostras 3Y 

sujeitas às mesmas condições de processamento e de sinterização apresentam maior 

densidade e menor tamanho de grão do que as amostras 8Y. A notável diferença na 

fracção porosa evidenciada nas experiências Taguchi 1, sugere que 3Y tem uma 

cinética de densificação superior a 8Y, a essas temperaturas. 

 O crescimento de grão de 8Y é atribuído à alta energia de superfície entre os 

grãos da fase cúbica, pelo que eles crescem facilmente durante o processo de 

sinterização [29]. 

 Os resultados das experiências de Taguchi 1 apresentados na tabela 3.4 

mostram que as densidades máximas atingidas foram inferiores a 90% da densidade 

teórica de 3Y e a 83% de 8Y, o que pode ser visualizado nas imagens MEV das figuras 

A8 e A9 (Anexo A). As microestruturas obtidas não são completamente densas, 

principalmente as de 8Y que apresentam uma porosidade mais aberta com poros 

grandes comparados com o tamanho de grão, o que significa que o fim do estágio 

intermédio da sinterização não foi atingido. 
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 Verifica-se, no entanto, um aumento da densificação e do tamanho de grão 

com o aumento da temperatura mas de modos diferentes e a temperaturas diferentes. 

 Os diferentes patamares isotérmicos à temperatura inferior entre os 1100–

1200ºC na segunda etapa não foram suficientes para eliminar a porosidade residual, 

independentemente da temperatura superior aplicada, resultando numa baixa 

densificação. Isto sugere que a temperatura crítica para o segundo estágio não foi 

atingida. A essas temperaturas, os mecanismos de densificação por difusão na 

fronteira de grão e difusão em volume não estiveram activos, pelo que a densificação 

terminou. A difusão em superfície contribuiu para o crescimento de grão, sem 

densificação, a temperaturas inferiores à temperatura crítica, sendo a paragem da 

densificação na segunda etapa atribuída à baixa temperatura Tinf que retardou a 

difusão da fronteira de grão como mecanismo de sinterização.    

 Comparando as respostas dos planos de Taguchi 1 e Taguchi 2, com igual 

patamar isotérmico de 12h, verifica-se que com Tinf superiores resultaram 

densificações mais elevadas. Exemplo disso é a comparação entre E2 e T2E1 que faz 

aumentar %D de 79,1 para 91,0% de 3Y ou E8 e T2E1 de 8Y em que D sofre um 

incremento de 82,9 para 94,0%. 

 Aplicando o plano de Taguchi 2 resultaram microestruturas quase totalmente 

densas, como mostram as imagens MEV das figuras A10 e A11 (Anexo A) e os 

resultados da tabela 3.6. 

 A densificação exibida em Taguchi 1 melhorou consideravelmente entre as 

experiências dos planos de Taguchi 1 e Taguchi 2, principalmente no caso das 

amostras 8Y onde o aumento de temperatura foi maior. A taxa de densificação 

aumentou por activação térmica nomeadamente no início do segundo estágio ainda 

com porosidade aberta. Esta activação ocorreu num intervalo de temperaturas 

relativamente curto, observando-se desaceleração da densificação a temperaturas 

superiores, geralmente coincidentes com a obtenção de densidades relativas 

superiores a 90%.   

 A variação do tamanho de grão como função da temperatura de sinterização 

apresenta duas regiões distintas. 

 Para 3Y: Em Taguchi 1, com o incremento da Tsup e da Tinf até 1200ºC, a taxa 

de crescimento de grão é lenta, acompanhada de densificação. No segundo estágio de 

sinterização, %D<90% de acordo com o mecanismo de sinterização no estado sólido, 

poros abertos dispersos podem fixar-se nas fronteiras de grão e impedir a migração 

da fronteira de grão, pelo que o crescimento de grão é inibido. Na segunda região 
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relativa a Tinf > 1250ºC, aumenta a densificação com Tsup e com Tinf, havendo uma 

diminuição de G em Taguchi 2 com o aumento de Tinf=1250ºC para Tsup>1300ºC; isto 

é, nesta região enquanto %D aumenta, o tamanho de grão final das amostras 3Y 

diminuiu onde se registam diferenças térmicas de ∆T=70ºC, resultado da maior 

interacção A2B1 em G. Maiores gradientes térmicos resultaram em grão mais fino, o 

que pode ser explicado pela região de arrefecimento controlado ser maior, dando mais 

tempo para que o congelamento da estrutura se processe, sendo consequentemente 

maiores as diferenças cinéticas. 

 Na composição 8Y: G aumenta moderadamente com o aumento da Tinf a partir 

dos 1150ºC até 1200ºC (Taguchi 1), sofrendo um enorme incremento em Taguchi 2 

para Tinf>1200ºC: Tinf=1150ºC (G=181 nm), 1200ºC (G=239 nm), 1270ºC (G=452 

nm) e a 1290ºC (G=871 nm) à mesma Tsup =1320ºC. Isto mostra um significante 

crescimento de grão no final da sinterização que ocorreu a 1320ºC. 

 Havendo crescimento de grão acompanhado de densificação (%D>90%) 

sugere que, à semelhança do que acontece na SC, os poros abertos colapsaram para 

formarem poros fechados resultando num grande decréscimo dos poros ancorados, 

que disparou o acelerado crescimento de grão.  

 A maior causa do crescimento de grão a temperaturas mais altas pode ser o 

facto da energia de activação requerida para a mobilidade da fronteira de grão ser 

também elevada. O rápido crescimento de grão de 8Y é atribuído à elevação das 

temperaturas, principalmente da Tinf, o que está de acordo com a análise de Taguchi. 

O aumento da temperatura resulta aqui num aumento considerável de G, resultado 

das interacções estudadas (maior interacção A1B2 em G com ∆T=30ºC). O facto da 

Tinf escolhida ser elevada significa que o congelamento da estrutura de 8Y não foi 

totalmente concretizado a estas temperaturas.  

 Como o pequeno crescimento de grão durante a sinterização em duas etapas 

ocorre praticamente durante a sinterização até à Tsup, (durante o primeiro estágio) 

isto significa que as diferenças cinéticas, entre a difusão e a migração das fronteiras 

de grão, que conduzem à janela cinética da sinterização em duas etapas, não foi 

encontrada para 8Y.  

 Os mecanismos que actuam na S2E são semelhantes em todos os sistemas 

independentemente das estruturas químicas ou cristaloquímicas. Fora da janela 

cinética: ocorre crescimento de grão ou há densificação incompleta apesar dos longos 

tempos de sinterização à Tinf. Assim, dependentes da natureza dos pós iniciais, as 

janelas cinéticas não são coincidentes para os dois sistemas em estudo, sendo 
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atribuída essa diferença aos teores de dopante. O facto de 8Y ser mais rico em ítria, 

faz com que a sua janela cinética seja mais larga que a de 3Y. 

  

3.5. - Previsões com Base na Lei de Herring 

 A taxa de densificação durante o segundo estágio de sinterização, pode ser 

descrita através da lei de Herring, como se enuncia em 1.3.1. 

 A lei de Herring pode descrever os resultados de um ensaio dilatométrico típico 

realizado com uma velocidade de aquecimento = dT/dt, em que a equação 1.4  

(  
 n

F Cdln
dt G T

) assume a forma: 

 

 
  n

F Cdln
dT G T

       (Equação 3.1) 

 

 Admitindo a activação térmica de D, a constante cinética pode ser descrita com 

base numa equação de Arrhenius de tipo C = C0exp(-Ea / RT), com o coeficiente pre-

exponencial C0, e energia de activação Ea. A substituição desta lei de Arrhenius na 

equação 3.1 resulta em: 

 

   
   

 
a

0n

F Edln C exp
dlnT RTG       

 (Equação 3.2) 

 

 A aplicação da equação 3.2 permite obter estimativas da energia de activação 

para a parte inicial do segundo estágio de sinterização, isto é, em condições em que a 

densidade aumenta mas ainda antes do crescimento de grão significante. A equação 3.2 

pode ser facilmente ser transformada numa equação linear do tipo y=a+bx :  

 

     
 

a
0,ap

Edln 1ln ln C
dln T R T        

(Equação 3.3) 

 

que permite obter Ea= bR e um factor pre-exponencial Co,ap=exp(a): 

 

C0,ap = F(o) Go
-n Co       (Equação 3.4) 
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que inclui o prefactor microestrutural F(o) e a dependência para o tamanho de grão 

inicial. A sua aplicação às curvas dilatométricas (figura 3.4) de 3Y e 8Y é mostrada na 

figura 3.9. Os valores de Ea estimados com base na parte linear mais próxima de 

ln(dln/dlnT) vs T-1 foram de 205 kJ/mol, para 3Y, e 270 kJ/mol para 8Y, sendo as 

intersecções Co,ap= 2.8x108 e 4.0x1010 K/min, respectivamente para 3Y e 8Y. Os desvios 

ao comportamento de Arrhenius podem dever-se ao decréscimo do pre-factor 

microestrutural F() e também ao crescimento de grão, especialmente para temperaturas 

superiores à temperatura de pico. De notar ainda que o pico ocorre para uma densidade 

relativa de cerca de 75%, para ambas as composições. Se a esta temperatura se 

interromper o aquecimento e se arrefecer até à temperatura onde permanece o 

comportamento linear, o sistema deve evoluir segundo uma linha paralela à secção recta 

da dependência ln(dln/dlnT) vs 1/T, mas com um valor de C0,ap inferior (linhas a cheio 

finas na figura 3.9), que se estima em 1.5x108 K/min para a amostra 3Y e 2.1x1010 

K/min, para 8Y. Este efeito pode ser atribuído a alterações microestruturais, iniciadas 

antes de se atingir o pico, designadamente o decréscimo de porosidade e/ou início do 

crescimento de grão.     

 Ao baixar a temperatura para a região praticamente linear da figura 3.9 espera- 

-se que a evolução do crescimento de grão seja congelada e a densificação prossiga num 

regime que combina os valores de C0,ap e os de energia de activação, obtido a partir da 

parte linear da curva de Arrhenius. Substituindo dT=dt na equação 3.2 e simplesmente 

integrando, as taxas de contracção em condições isotérmicas descritas por:  

 

   
  

 

8 3dln 1,5 10 24,7 10exp
dt T T

 min-1       (Equação 3.5) 

 

para 3Y e  

   
  

 

10 3dln 2,1 10 32,6 10exp
dt T T

min-1       (Equação 3.6) 

 

para 8Y. Estas soluções podem ser usadas para prever a escala de tempo necessária 

para alcançar uma densidade relativa de 95% (a partir de 75%), conforme se apresenta 

na figura 3.10. Estas previsões, apesar de ligeiramente inferiores aos valores obtidos de 

forma empírica, confirma que para ambas as composições se podem atingir valores 

relativamente altos de densidade relativa a temperaturas relativamente baixas e em 

escalas de tempo inferiores a 24 h. As previsões também confirmam a cinética mais 

favorável da composição 3Y.    
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Figura 3.9 - Representação de Arrhenius das curvas de densificação. 



- 62 - 
 

 
Figura 3.10 – Previsão do tempo necessário para se atingir uma densidade 
correspondente a 95% da densidade teórica. 
 

 Um outro factor que pode ser analisado com base no presente formalismo, é a 

influência da velocidade de arrefecimento da Tsup para Tinf. Substituindo nas equações 

3.5 e 3.6 a dependência do tempo pela dependência da temperatura, dt=dT/arref, 

obtêm-se as relações: 

 

   
   

 

8 3

arref
dln 1,5 10 24,7 10exp
dT T T

 min-1       (Equação 3.7) 

 

para 3Y e 

 

   
   

 

10 3

arref
dln 2,1 10 32,6 10exp
dT T T

  min-1       (Equação 3.8) 

 

que, após integração, permite prever a variação da densificação com a temperatura para 

diferentes taxas de arrefecimento entre Tsup e Tinf, conforme se apresenta na figura 

3.11. Estas estimativas confirmam a evidência experimental (figura 3.6) de que taxas de 

arrefecimento relativamente baixas, mas relativamente comuns, da ordem de 5ºC/min, 
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podem resultar em alterações significativas da microestrutura, nomeadamente da 

densidade, ao contrário do que se admite com bastante frequência.  

 

 
 

 
Figura 3.11 – Evolução da densificação com a temperatura para diferentes taxas de 
arrefecimento entre Tsup e Tinf. 
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4 - CONCLUSÕES  

 
 A aplicabilidade do processo da sinterização em duas etapas foi verificada em 

pós comerciais de zircónia estabilizada com 3 e 8% mol de ítria com tamanho de grão 

submicrométrico. 

 Para o sistema 3Y verificou-se densificação com inibição do crescimento de 

grão, obtendo-se microestruturas densas com tamanho de grão nanométrico. 

 O crescimento de grão no estágio final da densificação foi mais significativo na 

8Y, mas as microestruturas densas resultaram num tamanho de grão bastante mais 

fino do que as obtidas pela sinterização convencional.  

 Foram estudados os efeitos das condições da sinterização em duas etapas na 

densidade e tamanho de grão nos compactos de pós, de modo a identificar as 

condições óptimas, verificando-se também uma redução significativa das 

temperaturas de sinterização relativamente à sinterização convencional. 

 Este trabalho descreve uma aplicação da análise de Taguchi para obter a 

selecção ideal dos parâmetros de um processo, através de um método simples e 

barato, que pode ser usado no desenvolvimento de outros materiais. 

 

SUGESTÕES PARA TRABALHO FUTURO 

 
 A aplicação do método de Taguchi permitiu, através de um número de 

experiências reduzido, obter informações sobre as condições de sinterização em duas 

etapas. De modo a definir de forma mais rigorosa a janela cinética, que possibilita 

obter densificação sem crescimento de grão, propõe-se o estudo mais detalhado da 

influência da Tinf para valores inferiores. Assim, de modo a optimizar os resultados, 

com estes pós sujeitos às mesmas condições de processamento, fica uma sugestão 

das condições de sinterização para um trabalho futuro: 

 Para 3Y: A-Tinf =1240ºC; B-Tsup=1320ºC; C-βarref=10ºC/min; D-tinf=6h e para tentar 

impedir o crescimento de grão de 8Y: A-Tinf <<1270ºC (1150-1200ºC); B-

Tsup=1340ºC; C-tinf=24h; D-βarref=10ºC/min. 

 As propriedades dos cerâmicos nanoestruturados, benificiadas pela redução do 

tamanho de grão, também podem ser avaliadas em trabalhos futuros, pelo que se 

sugere o estudo por espectroscopia de impedâncias (de modo a caracterizar 

separadamente o comportamento eléctrico do interior e da fronteira de grão) ou o 

estudo de propriedades mecânicas como dureza, resistência ao desgaste ou tensão de 

fractura. 
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Anexo A 
 
Resultados Complementares 
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A1. - Difracção de Raios X (DRX) 
 
USER: conceicao 
JADE: Peak Search Report (14 Peaks, Max P/N = 21.3) 
DATE: segunda-feira, Setembro 01, 2008 09:43a 
FILE: [MC21-114.MDI] ADELINA - 3Y 
SCAN: 4.0/79.98/0.02/3(deg/m), Cu, I(max)=1872, 05-07-08 11:15a 
PEAK: 29(pts)/Parabolic Filter, Threshold=3.0, Cutoff=0.1%, BG=3/1.0, Peak-
Top=Summit 
NOTE: Intensity = Counts, 2T(0)=0.0(deg), Wavelength to Compute d-Spacing = 
1.54059Å (Cu/K-alpha1)  
 
   Tabela A1 – DRX-3Y 
2-Theta d(Å)( h k l) BG Height H% Area A% FWHM XS(Å) 
27.900 3.1953 2 250 13.3 98.6 12.5 0.339 305 
29.940 2.9820 27 1872 100.0 791.8 100.0 0.365 275 
31.118 2.8718 15 233 12.5 72.6 9.2 0.283 387 
33.821 2.6482 12 100 5.3 16.6 2.1 0.161 >1000 
34.380 2.6064 25 228 12.2 157.5 19.9 0.661 136 
34.960 2.5645 26 348 18.6 276.8 35.0 0.731 122 
40.520 2.2245 3 55 3.0 5.0 0.6 0.081 >1000 
48.984 1.8581 10 97 5.2 26.8 3.4 0.260 413 
50.019 1.8220 45 822 43.9 533.3 67.4 0.583 160 
54.963 1.6692 18 58 3.1 4.1 0.5 0.085 >1000 
59.199 1.595 30 296 15.8 214.5 27.1 0.684 140 
59.858 1.5439 21 459 24.5 410.5 51.8 0.797 119 
62.579 1.4832 4 140 7.5 70.6 8.9 0.441 229 
74.102 1.2784 11 105 5.6 24.7 3.1 0.223 546 
 
 
USER: conceicao 
JADE: Peak Search Report (11 Peaks, Max P/N = 25.4) 
DATE: segunda-feira, Setembro 01, 2008 09:42a 
FILE: [MC21-115.MDI] ADELINA - 8Y 
SCAN: 4.0/79.98/0.02/3(deg/m), Cu, I(max)=2641, 05-07-08 11:43a 
PEAK: 31(pts)/Parabolic Filter, Threshold=3.0, Cutoff=0.1%, BG=3/1.0, Peak-
Top=Summit 
NOTE: Intensity = Counts, 2T(0)=0.0(deg), Wavelength to Compute d-Spacing = 
1.54059Å (Cu/K-alpha1) 
 
 Tabela A2 – DRX-8Y 
2-Theta d(Å) ( h k l) BG Height H% Area A% FWHM XS(Å) 
14.914  5.9354            10 46 1.7 4.9 0.4 0.115 >1000 
30.001  2.9761            29 2641 100.0 1271.5 100.0 0.414 234 
34.878 2.5703 7 577 21.8 284.0 22.3 0.424 226 
50.101  1.8192 42 1253 47.4 676.9 53.2 0.475 201 
59.501 1.5523 40 866 32.8 452.9 35.6 0.466 212 
62.500 1.4848 14 157 5.9 51.2 4.0 0.305 349 
73.657 1.2851 18 132 5.0 62.0 4.9 0.464 230 
74.239 1.2764 15 57 2.2 6.6 0.5 0.131 >1000 
78.504 1.2174 37 92 3.5 15.4 1.2 0.239 517 
78.980 1.2113 0 111 4.2 66.8 5.3 0.510 215 
79.281 1.2074 0 157 5.9 123.5 9.7 0.668 161 
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A2. - Densidades 
 
 

a) Cálculo da Densidade Geométrica 

   A densidade geométrica das amostras consiste na medida do peso e dimensões 

dos compactos usando uma balança de precisão (10-5 g) e um micrómetro calibrado 

(10-5 m). A densidade das amostras sinterizadas foi também calculada com base na 

densidade teórica ρteórico. 

   A densidade geométrica é obtida através do peso da amostra m e do seu 

volume V, medindo o diâmetro 2r e espessura h. 

 

dgeom = m / V = m / (πr2h)       (Equação A1)   

  

   Os valores d¯ representados correspondem à média dos valores obtidos em 

cada experiência. 

 

b) Cálculo da Densidade de Arquimedes  

   Utilizando o método de imersão da balança de líquido, a densidade de 

Arquimedes é dada pela expressão:  

 

dArq = Pc x ρliq  / (Pc - Pa)       (Equação A2) 

 

em que Pc é o peso da amostra seca  e Pa  o peso da amostra imersa no líquido. No 

presente trabalho foi usado um líquido com densidade conhecida ρliq =1,118 g/cm3. 

 

c) Cálculo da Densidade Relativa 

   A densidade relativa das amostras, D, foi também calculada com base nas 

densidades teóricas e os resultados expressos em %, usando a expressão:  

 

% D = d x 100 / ρteórico       (Equação A3)  

 

em que ρteórico (3Y) = 6.08 g/cm3 , ρteórico (8Y) = 6.10 g/cm3  e da densidade da amostra 

g/cm3. Estes valores de ρteórico foram fornecidos pelo produtor. 
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Tabela A3 – Geometria, massa e densidades de amostras 3Y preparadas no âmbito de     
                   Taguchi 1. 
 

       3Y – verde         3Y – sinterizado 

Am Exp 
2r 

(mm) 
h 

(mm) 
m 
 (g) 

d 
(g/cm3) 

d¯ 
(g/cm3 

2r 
(mm) 

h 
(mm) 

m 
 (g) 

d 
(g/cm3) 

d¯ 
(g/cm3 

% 
D 

%D¯ 
 

13 E1 9,15 2,55 0,4870 2,91 7,80 2,20 0,4815 4,58 
 

75,37 
 

14 E1 9,15 2,60 0,4932 2,89 2,91 7,80 2,20 0,4869 4,63 4,64 76,22 76,30 

15 E1 9,10 2,60 0,4962 2,94 
 

7,75 2,20 0,4875 4,70 
 

77,30 
 

7 E2 9,10 2,65 0,5057 2,94 
 

7,65 2,25 0,4988 4,83 
 

79,37 
 

8 E2 9,05 2,60 0,4925 2,95 2,94 7,65 2,20 0,4850 4,80 4,81 78,93 79,09 

9 E2 9,05 2,65 0,4991 2,93 
 

7,70 2,20 0,4917 4,80 
 

78,98 
 

1 E3 9,00 2,55 0,4975 3,07 
 

7,65 2,15 0,4874 4,93 
 

81,16 
 

2 E3 9,10 2,70 0,4910 2,80 2,93 7,65 2,15 0,4851 4,91 4,90 80,78 80,66 

3 E3 9,00 2,65 0,4945 2,93 
 

7,70 2,15 0,4869 4,87 
 

80,03 
 

31 E4 9,20 2,60 0,4793 2,77 
 

7,65 2,05 0,4720 5,01 
 

82,43 
 

32 E4 9,20 2,50 0,4943 2,98 2,90 7,70 2,10 0,4865 4,98 5,01 81,87 82,34 

33 E4 9,20 2,45 0,4810 2,95 
 

7,65 2,05 0,4736 5,03 
 

82,71 
 

34 E5 9,15 2,55 0,5018 2,99 
 

7,95 2,25 0,4940 4,43 
 

72,78 
 

35 E5 9,15 2,55 0,4939 2,95 2,91 7,95 2,20 0,4866 4,46 4,38 73,32 72,04 

36 E5 9,15 2,55 0,4656 2,78 
 

7,90 2,20 0,4589 4,26 
 

70,03 
 

4 E6 9,10 2,65 0,5030 2,92 
 

7,70 2,20 0,4958 4,84 
 

79,64 
 

5 E6 9,10 2,60 0,4959 2,93 2,94 7,65 2,15 0,4898 4,96 4,91 81,56 80,73 

6 E6 9,10 2,50 0,4808 2,96 
 

7,65 2,10 0,4750 4,92 
 

80,98 
 

22 E7 9,20 2,50 0,4933 2,97 
 

7,75 2,15 0,4857 7,79 
 

78,80 
 

23 E7 9,25 2,50 0,5002 2,98 2,96 7,75 2,10 0,4933 4,98 4,86 81,94 79,98 

24 E7 9,20 2,55 0,4956 2,93 
 

7,75 2,15 0,4880 4,81 
 

79,18 
 

25 E8 9,55 2,30 0,4910 2,98 
 

7,70 1,95 0,4823 5,31 
 

87,40 
 

26 E8 9,15 2,60 0,4983 2,92 2,96 7,45 2,10 0,4910 5,37 5,35 88,26 88,06 

27 E8 9,20 2,50 0,4945 2,98 
 

7,50 2,05 0,4871 5,38 
 

88,51 
 

10 E9 9,10 2,55 0,4888 2,95 
 

7,60 2,10 0,4818 5,06 
 

83,22 
 

11 E9 9,10 2,65 0,4960 2,88 2,92 7,55 2,15 0,4904 5,10 5,11 83,84 84,04 

12 E9 9,15 2,55 0,4932 2,94 7,55 2,10 0,4860 5,17 
 

85,06 
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Tabela A4 – Geometria, massa e densidades de amostras 8Y preparadas no âmbito de   
                   Taguchi 1. 
 

 
   8Y – verde     8Y – sinterizado 

Am Exp 
2r 

(mm) 
h 

(mm) 
m 
 (g) 

d 
(g/cm3) 

d¯ 
(g/cm3 

2r 
(mm) 

h 
 (mm) 

m 
 (g) 

d 
(g/cm3) 

d¯ 
(g/cm3 

% 
D 

%D¯ 
 

13 E1 9,20 2,60 0,4979 2,88   8,30 2,35 0,4928 3,88   63,57   

14 E1 9,15 2,60 0,4872 2,85 2,88 8,30 2,40 0,4825 3,72 3,83 60,94 62,81 

15 E1 9,20 2,60 0,5001 2,90   8,30 2,35 0,4956 3,90   63,93   

7 E2 9,15 2,20 0,4122 2,85   8,10 2,00 0,4073 3,95   64,82   

8 E2 9,15 2,65 0,4986 2,86 2,84 8,10 2,35 0,4922 4,07 4,08 66,67 66,87 

9 E2 9,20 2,60 0,4830 2,80   8,10 2,20 0,4778 4,22   69,13   

1 E3 9,10 2,70 0,5066 2,89   8,00 2,35 0,5011 4,24   69,58   

2 E3 9,10 2,65 0,4974 2,89 2,88 8,00 2,35 0,4918 4,17 4,20 68,29 68,83 

3 E3 9,15 2,60 0,4891 2,86   8,00 2,30 0,4838 4,19   68,64   

31 E4 9,20 2,50 0,4827 2,91   8,05 2,20 0,4885 4,36   71,56   

32 E4 9,25 2,55 0,4973 2,90 2,89 8,05 2,15 0,4750 4,34 4,32 71,20 70,81 

33 E4 9,25 2,50 0,4828 2,88   8,05 2,20 0,4757 4,25   69,68   

34 E5 9,30 2,45 0,4861 2,92   8,45 2,30 0,4802 3,72   61,06   

35 E5 9,20 2,55 0,4870 2,87 2,90 8,30 2,30 0,4799 3,86 3,76 63,25 61,69 

36 E5 9,20 2,55 0,4894 2,89   8,40 2,35 0,4825 3,71   60,77   

4 E6 9,25 2,60 0,5022 2,88   8,10 2,30 0,4963 4,19   68,68   

5 E6 9,20 2,60 0,4817 2,79 2,85 8,05 2,20 0,4764 4,26 4,22 69,78 69,21 

6 E6 9,20 2,60 0,4988 2,89   8,05 2,30 0,4936 4,22   69,16   

22 E7 9,20 2,55 0,4992 2,95   8,00 2,20 0,4915 4,45   72,90   

23 E7 9,30 2,50 0,4889 2,88 2,90 7,95 2,20 0,4814 4,41 4,42 72,30 72,38 

24 E7 9,25 2,60 0,5043 2,89   8,00 2,25 0,4960 4,39   71,93   

25 E8 9,40 2,50 0,4958 2,86   7,70 2,05 0,4867 5,10   83,62   

26 E8 9,20 2,60 0,4986 2,89 2,86 7,60 2,15 0,4905 5,03 5,06 82,48 82,94 

27 E8 9,30 2,50 0,4827 2,84   7,65 2,05 0,4752 5,05   82,72   

10 E9 9,15 2,55 0,4875 2,91   7,60 2,15 0,4816 4,94   80,99   

11 E9 9,20 2,60 0,4930 2,85 2,89 7,70 2,15 0,4865 4,86 4,90 79,70 80,33 

12 E9 9,20 2,60 0,5007 2,90   7,65 2,20 0,4950 4,90   80,29   
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Tabela A5 – Valores médios da densidade em verde, densidade de amostras                 
                  sinterizadas, % de densificação durante a sinterização, perda ao rubro e  
                  % de contracção volúmica de amostras preparadas no âmbito do plano  
                  Taguchi 1. 
 

 
      Valores médios  - 3Y     Valores médios-8Y   

Amostras Exp 
dverde 
(g/cm3) 

dsint. 
(g/cm3) 

%d 
v/s 

%  
P.R. 

% C. 
Vol. 

% 
D 

dverde 
(g/cm3)  

dsint. 
(g/cm3) 

%d 
v/s 

% 
P.R. 

% C. 
Vol. 

% 
D 

13 - 14 e 
15 E1 2,91 4,64 59,5 1,39 38,15 76,3 2,88 3,83 33,2 0,98 25,64 62,8 

7 - 8 e 9 E2 2,94 4,81 63,7 1,46 39,81 79,1 2,84 4,08 43,9 1,18 31,22 66,9 

1 - 2 e 3 E3 2,93 4,90 67,4 1,59 41,14 80,7 2,88 4,20 45,9 1,10 32,19 68,8 
31 - 32 e 
33 E4 2,90 5,01 72,7 1,55 42,93 82,3 2,89 4,32 49,2 1,58 34,04 70,8 
34 - 35 e 
36 E5 2,91 4,38 50,8 1,49 34,65 72,0 2,90 3,76 30,0 1,36 24,09 61,7 

4 - 5 e 6 E6 2,94 4,91 67,1 1,29 40,92 80,7 2,85 4,22 48,2 1,11 33,22 69,2 
22 - 23 e 
24 E7 2,96 4,86 64,4 1,48 40,06 80,0 2,90 4,42 52,0 1,57 35,24 72,4 
25 - 26 e 
27 E8 2,96 5,35 81,0 1,58 45,61 88,1 2,86 5,06 76,7 1,67 44,35 82,9 
10-11 e 
12 E9 2,92 5,11 74,8 1,34 43,55 84,0 2,89 4,90 69,7 1,22 41,80 80,3 
 
d verde – densidade em verde (g/cm3) , d sint. – densidade da amostra sinterizada (g/cm3) , 
 %d (s-v/v) - % densidade verde/sinterizado, % P.R. - % Perda ao Rubro, % C. Vol. - % Contracção em 
volume. 
 

 

Tabela A6 – Experiência de verificação (Ro) correspondente à Relação Óptima do  
                  plano de Taguchi 1. 
 

 
   3Y – verde     3Y – sinterizado 

Am Exp. 
2r 

(mm) 
h 

(mm) 
m 
 (g) 

d 
(g/cm3) 

d¯ 
(g/cm3) 

2r 
(mm) 

h 
 

(mm) 
m 
 (g) 

d 
(g/cm3) 

d¯ 
(g/cm3) 

% 
D 

%D¯ 
 

40 Ro 9,40 2,40 0,4960 2,98   7,65 2,05 0,4866 5,17   84,98   

41 Ro 9,50 2,50 0,4971 2,81 2,91 7,70 2,00 0,4896 5,26 5,28 86,51 86,83 

42 Ro 9,25 2,50 0,4921 2,93   7,55 2,00 0,4842 5,41   88,99   

 
   8Y – verde     8Y – sinterizado 

Am Exp. 
2r 

(mm) 
h 

(mm) 
m 
 (g) 

d 
(g/cm3) 

d¯ 
(g/cm3) 

2r 
(mm) 

h 
 

(mm) 
m 
 (g) 

d 
(g/cm3) 

d¯ 
(g/cm3) 

% 
D 

%D¯ 
 

40 Ro 9,30 2,60 0,4805 2,72   7,65 2,10 0,4743 4,92   80,60   

41 Ro 9,20 2,55 0,4812 2,84 2,82 7,70 2,05 0,4739 4,97 4,94 81,42 80,91 

42 Ro 9,30 2,55 0,5003 2,89   7,70 2,15 0,4926 4,92   80,70   
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Tabela A7 – Ensaios preliminares - Densidades relativas aos ensaios de pico - 3Y. 

3Y 
Ensaios 

Pico     3Y - verde   3Y – sinterizado   

Amostra Experiência 
2r 

(mm) 
h 

(mm) 
m 
 (g) 

d 
(g/cm3) 

2r 
(mm) 

h 
(mm) 

m 
(g) 

d 
(g/cm3) %D 

37 E1300 9,25 2,45 0,4798 2,92 7,90 2,05 0,4729 4,71 77,44 

38 E1320 9,25 2,50 0,4903 2,92 7,70 2,00 0,4835 5,19 85,43 
 

 

 

Tabela A8 – Ensaios preliminares - Densidades relativas aos ensaios de pico – 8Y. 

8Y 
Ensaios 

Pico     8Y - verde   8Y – sinterizado   

Amostra Experiência  
2r 

(mm) 
h 

(mm) 
m 
 (g) 

d 
(g/cm3) 

2r 
(mm) 

h 
(mm) 

m 
(g) 

d 
(g/cm3) %D 

37 E1300 9,25 2,55 0,4962 2,90 8,35 2,30 0,4895 3,89 63,75 

38 E1320 9,15 2,60 0,5011 2,93 7,95 2,30 0,4941 4,33 70,98 

43 E1330 9,15 2,65 0,4951 2,84 7,90 2,20 0,4886 4,53 74,30 
 

 

 

Tabela A9 – Ensaios preliminares – Valores médios relativos aos ensaios de pico  
                                                – 3Y e 8Y. 
 

 

Ensaios 
Pico  

    
Valores médios  
3Y       Valores médios  

8Y 
  

Amostra Exp  
dverde 
(g/cm3) 

dsint. 
(g/cm3) 

%d 
v/s 

% 
P.R. 

% 
C. 

Vol. 
% 
D 

dverde 
(g/cm3) 

dsint. 
(g/cm3) 

%d 
v/s 

% 
P.R. 

% C. 
Vol. 

% 
D 

37 E 1300 2,92 4,71 61,5 1,44 38,97 77,4 2,90 3,89 34,2 1,35 26,50 63,8 

38 E 1320 2,92 5,19 77,9 1,39 44,56 85,4 2,93 4,33 47,7 1,40 33,22 71,0 

43 E 1330             2,84 4,53 59,5 1,31 38,11 74,3 
 
d verde – densidade em verde (g/cm3) , d sint. – densidade da amostra sinterizada (g/cm3) , 
%d (s-v/v)- % densidade verde/sinterizado, % P.R. - % Perda ao Rubro, % C. Vol. - % Contracção em volume. 
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Tabela A10 – Geometria, massa e densidades de amostras 3Y preparadas no âmbito  
                    de Taguchi 2. 
 

            3Y             

A Exp. 
2r 

(mm) 
h 

(mm) 
m 
(g) 

d 
(g/cm3) 

%D 
geom 

%D¯ 
geom 

Pseco 
(g) 

Phúmido 
(g) 

d 
(g/cm3) 

%D 
Arq 

%D¯ 
Arq 

59 T2E1 0,74 0,20 0,4673 5,57 91,64   0,467 0,3800 5,98 98,43   
60 T2E1 0,75 0,20 0,4785 5,49 90,27 91,00 0,479 0,3887 5,96 97,98 98,20 
52 T2E2 0,73 0,20 0,4585 5,55 91,34   0,459 0,3708 5,84 96,13   
53 T2E2 0,73 0,20 0,4555 5,58 91,79 91,60 0,456 0,3692 5,90 97,06 96,60 
56 T2E3 0,74 0,19 0,467 5,71 93,93   0,467 0,3795 5,98 98,42   
57 T2E3 0,71 0,19 0,4301 5,72 94,04 94,00 0,430 0,3510 6,08 99,98 99,20 
54 T2E4 0,72 0,20 0,4672 5,84 95,98   0,464 0,3761 5,92 97,43   
55 T2E4 0,72 0,20 0,4630 5,80 95,31 95,60 0,467 0,3790 5,92 97,31 97,40 

 

 

 

Tabela A11 – Geometria, massa e densidades de amostras 8Y preparadas no âmbito  
                    de Taguchi 2. 
 

             8Y             

A Exp. 
2r 

(mm) 
h 

(mm) 
m 
(g) 

d 
(g/cm3) 

%D 
geom 

%D¯ 
geom 

Pseco 
(g) 

Phúmido 
(g) 

d 
(g/cm3) 

%D 
Arq 

%D¯ 
Arq 

50 T2E1 0,73 0,20 0,4786 5,72 93,73   0,449 0,3649 5,95 97,57   

51 T2E1 0,73 0,20 0,4816 5,75 94,32 94,00 0,464 0,3767 5,95 97,59 97,60 
52 T2E2 0,73 0,20 0,4825 5,76 94,49   0,483 0,3920 5,96 97,71   
53 T2E2 0,73 0,20 0,4821 5,76 94,42 94,50 0,482 0,3916 5,96 97,63 97,70 
54 T2E3 0,73 0,20 0,4849 5,83 95,62   0,485 0,3929 5,89 96,60   
55 T2E3 0,72 0,19 0,4550 5,81 95,17 95,40 0,455 0,3686 5,89 96,52 96,60 
56 T2E4 0,71 0,19 0,4338 5,83 95,54   0,434 0,3519 5,92 97,08   
57 T2E4 0,73 0,19 0,4704 5,79 94,97 95,30 0,47 0,3820 5,95 97,53 97,30 
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A3. - Tamanho Médio de Grão 

 
 O tamanho médio de grão foi determinado a partir das fotografias obtidas por 

microscopia electrónica de varrimento (MEV). A média do tamanho de grão foi 

determinada com o auxílio de um computador usando os programas: Adobe 

Photoshop, Image J e Excel. 

  Tratando a imagem com o Adobe Photoshop, faz-se uma separação dos grãos 

de contorno, isto é, primeiramente é necessário fazer manualmente os contornos dos 

grãos; uma segunda fase consiste em eliminar os grãos da periferia e fazer uma 

imagem binária (preto e branco). Depois, usando a função Análise de Partículas do 

Image J, procede-se ao cálculo da área real das partículas, assumindo que possuem 

forma esférica. Os valores de G apresentados representam o diâmetro esférico 

equivalente médio das partículas. 

   O tratamento de dados baseia-se no cálculo do tamanho médio de grão e do 

desvio padrão, da moda e de d50, utilizando recursos estatísticos. A distribuição de 

tamanhos de grão foi representada em histogramas. Os valores relativos a estas 

distribuições de tamanho de grão encontram-se na tabela A12. Nas figuras A8-A11 

apresentam-se as micrografias obtidas por MEV e os histogramas correspondentes, 

relativos a cada uma das experiências dos planos de Taguchi 1 e Taguchi 2.   
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Tabela A12 - Tamanhos médios de grão e desvios padrão, moda e d50. 

Taguchi 1 
G 

(nm) 

Desvio 

padrão 

d50 

(nm) 

Moda 

(nm) Taguchi 1 
G 

(nm) 

Desvio 

padrão 

d50 

(nm) 

Moda 

(nm) 

3Y-E1 89 25,29 90 100 8Y-E1 159 49,63 160 150 

3Y-E2 100 35,75 95 100 8Y-E2 184 63,92 185 150 

3Y-E3 116 39,84 110 125 8Y-E3 180 66,83 170 150 

3Y-E4 108 38,76 105 80-100 8Y-E4 181 46,31 180 160 

3Y-E5 103 32,13 
95 80-100 

/140* 8Y-E5 161 67,42 

150 160 

3Y-E6 104 44,11 90 100 8Y-E6 165 73,99 160 180 

3Y-E7 121 44,23 115 100 8Y-E7 168 57,45 160 160 

3Y-E8 146 50,53 145 160 8Y-E8 239 97,13 230 200 

3Y-E9 99 39,02 95 80 8Y-E9 105 76,29 80 80 

Taguchi 2 
G 

(nm) 

Desvio 

padrão 

d50 

(nm) 

Moda 

(nm) Taguchi 2 
G 

(nm) 

Desvio 

padrão 

d50 

(nm) 

Moda 

(nm) 

3Y-T2E1 126 49,58 110 120** 8Y-T2E1 452 316,00 390 400 

3Y-T2E2 98 48,19 85 90** 8Y-T2E2 461 270,89 410 450 

3Y-T2E3 113 60,85 85 80** 8Y-T2E3 871 459,35 800 900 

3Y-T2E4 105 46,33 95 90** 8Y-T2E4 755 435,17 720 800 

SC 
G 

(nm) 

Desvio 

padrão 

d50 

(nm) 

Moda 

(nm) SC 
G 

(nm) 

Desvio 

padrão 

d50 

(nm) 

Moda 

(nm) 

3Y-Ref 192 70,34 180 160 8Y-Ref 1435 595,07 1500 1000/2000* 

d50 - 50% dos valores da área cumulativo, ie, 50% G<  X(nm) 

*- distribuição bimodal; **-distribuição normal descentrada 
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As figuras seguintes mostram alguns exemplos de micrografias obtidas por MEV de 3Y 

e 8Y:  

 a) - da superfície de fractura e sem ataque térmico (A1, A2 e A3). 

 b) - de amostras polidas sem ataque térmico (A4, A5, A6 e A7). 

 c) – de amostras polidas com ataque térmico das experiências dos planos 

Taguchi 1 (A8 e A9) e Taguchi 2 (A10 e A11). Os histogramas das distribuições do 

tamanho médio de grão correspondentes às micrografias encontram-se à direita. 

 

a) - Micrografias da superfície de fractura sem ataque térmico 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura A1 (esquerda) - Micrografia obtida por MEV (500 nm) da fractura sem ataque 
térmico da amostra 3Y- E2 (Tsup=1300ºC,βarref=10ºC,Tinf=1100ºC,tinf=12h) -
%D=79,1 - G=100 nm. 
 
Figura A2 (direita) - Micrografia obtida por MEV (500 nm) da fractura sem ataque 
térmico da amostra 3Y- E6 (Tsup=1300ºC,βarref=5ºC,Tinf=1150ºC,tinf=24h) - 
%D=80,7 - G=104 nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A3 - Micrografia obtida por MEV (500 nm) da fractura  sem ataque térmico da 
amostra 8Y-E9 (Tsup=1280ºC,βarref=10ºC,Tinf=1200ºC,tinf=24h) - %D=80,3 - G=105 
nm. 
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b) - Micrografias de amostras polidas sem ataque térmico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A4 (esquerda) - Micrografia obtida por MEV (10 µm) da superfície polida sem 
ataque térmico da amostra 3Y- E2 (Tsup=1300ºC,βarref=10ºC,Tinf=1100ºC,tinf=12h) -
%D=79,1 - G=100 nm. 
 
Figura A5 (direita) - Micrografias obtidas por MEV (10 µm) da superfície polida sem 
ataque térmico da amostra 3Y- E3 (Tsup=1320ºC,βarref=20ºC,Tinf=1100ºC,tinf=24h) -
%D=80,7 - G=116 nm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A6 (esquerda) - Micrografia obtida por MEV (10 µm) da superfície polida sem 
ataque térmico da amostra 8Y- E3 (Tsup=1320ºC,βarref=20ºC,Tinf=1100ºC,tinf=24h) -
%D=68,8 - G=180 nm. 
 
Figura A7 (direita) - Micrografia obtida por MEV (10 µm) da superfície polida e sem 
ataque térmico da amostra 8Y- E9 (Tsup=1280ºC,βarref=10ºC,Tinf=1200ºC,tinf=24h) -
%D=80,3 - G=105 nm. 
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c)- Micrografias de amostras polidas com ataque térmico – Taguchi 1  

 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 3Y-E1: (Tsup=1280ºC,βarref=5ºC/min,Tinf=1100ºC,tinf=6h) %D=76,3 - G=89 nm   
             - Desvio padrão = 25,29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3Y-E2: (Tsup=1300ºC,βarref=10ºC/min,Tinf=1100ºC,tinf=12h) %D=79,1 - G=100 nm       
            - Desvio padrão = 35,75. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3Y-E3: (Tsup=1320ºC,βarref=20ºC/min,Tinf=1100ºC,tinf=24h) %D=80,7 - G=116 nm 
           - Desvio padrão = 39,84. 

Figura A8 - (a) Micrografias obtidas por MEV (500 nm) das superfícies polidas e 
submetidas ao ataque térmico das amostras 3Y (Taguchi 1) e respectivos histogramas 
da distribuição do tamanho médio de grão. 



- 84 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3Y-E4: (Tsup=1320ºC,βarref=10ºC/min,Tinf=1150ºC,tinf=6h) %D=82,3 - G=108 nm  
                  - Desvio padrão = 38,76. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3Y-E5: (Tsup=1280ºC,βarref=20ºC/min,Tinf=1150ºC,tinf=12h) %D=72,0 - G=103 nm  
           - Desvio padrão = 32,13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3Y-E6: (Tsup=1300ºC,βarref=5ºC/min,Tinf=1150ºC,tinf=24h) %D=80,7 - G=104 nm    
              - Desvio padrão = 44,11. 
 
Figura A8 - (b) Micrografias obtidas por MEV (500 nm) das superfícies polidas e 
submetidas ao ataque térmico das amostras 3Y (Taguchi 1) e respectivos histogramas 
da distribuição do tamanho médio de grão. 
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 3Y-E7: (Tsup=1300ºC,βarref=20ºC/min,Tinf=1200ºC,tinf=6h) %D=80,0 - G=121 nm  
            - Desvio padrão = 44,23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3Y-E8: (Tsup=1320ºC,βarref=5ºC/min,Tinf=1200ºC,tinf=12h) %D=88,1 - G=146 nm  
               - Desvio padrão = 50,53. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3Y-E9: (Tsup=1280ºC,βarref=10ºC/min,Tinf=1200ºC,tinf=24h) %D=84,0 - G=99 nm  
              - Desvio padrão = 39,02. 
 
Figura A8 - (c) Micrografias obtidas por MEV (500 nm) das superfícies polidas e 
submetidas ao ataque térmico das amostras 3Y (Taguchi 1) e respectivos histogramas 
da distribuição do tamanho médio de grão. 
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 8Y-E1: (Tsup=1280ºC,βarref=5ºC/min,Tinf=1100ºC,tinf=6h) %D=62,8 - G= 159 nm  
               - Desvio padrão = 49,63. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8Y-E2: (Tsup=1300ºC,βarref=10ºC/min,Tinf=1100ºC,tinf=12h) %D=66,9 - G=184 nm 
           - Desvio padrão = 63,92. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8Y-E3: (Tsup=1320ºC,βarref=20ºC/min,Tinf=1100ºC,tinf=24h) %D=68,8 - G=180 nm  
           - Desvio padrão = 66,83. 

Figura A9 - (a) Micrografias obtidas por MEV (500 nm) das superfícies polidas e 
submetidas ao ataque térmico das amostras 8Y (Taguchi 1) e respectivos histogramas 
da distribuição do tamanho médio de grão. 
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 8Y-E4: (Tsup=1320ºC,βarref=10ºC/min,Tinf=1150ºC,tinf=6h) %D=70,8 - G=181 nm   
              - Desvio padrão = 46,31. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 8Y-E5: (Tsup=1280ºC,βarref=20ºC/min,Tinf=1150ºC,tinf=12h) %D=61,7 - G=161 nm  
           - Desvio padrão = 67,42.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8Y-E6: (Tsup=1300ºC,βarref=5ºC/min,Tinf=1150ºC,tinf=24h) %D=69,2 - G=165 nm  
               - Desvio padrão = 73,99. 

Figura A9 - (b) Micrografias obtidas por MEV (500 nm) das superfícies polidas e 
submetidas ao ataque térmico das amostras 8Y (Taguchi 1) e respectivos histogramas 
da distribuição do tamanho médio de grão. 
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8Y-E7: (Tsup=1300ºC,βarref=20ºC/min,Tinf=1200ºC,tinf=6h) %D=72,4 - G=168 nm     
             - Desvio padrão = 57,45. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8Y-E8: (Tsup=1320ºC,βarref=5ºC/min,Tinf=1200ºC,tinf=12h) %D=82,9 - G=239 nm  
             - Desvio padrão = 97,13. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
8Y-E9: (Tsup=1280ºC,βarref=10ºC/min,Tinf=1200ºC,tinf=24h) %D=80,3 - G=105 nm  
             - Desvio padrão = 76,29. 

Figura A9 - (c) Micrografias obtidas por MEV (500 nm) das superfícies polidas e 
submetidas ao ataque térmico das amostras 8Y (Taguchi 1) e respectivos histogramas 
da distribuição do tamanho médio de grão. 
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Micrografias de amostras polidas com ataque térmico – Taguchi 2  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3Y-T2E1: (Tsup=1300ºC,Tinf=1250ºC) %D=91,0 - G=126 nm - Desvio padrão = 49,58. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3Y-T2E2: (Tsup=1320ºC,Tinf=1250ºC) %D=91,6 - G=98 nm - Desvio padrão = 48,19. 
                   
 
 
 
Figura A10 – (a) Micrografias obtidas por MEV (500 nm) das superfícies polidas e 
submetidas ao ataque térmico das amostras 3Y-T2 (Taguchi 2) e respectivos 
histogramas da distribuição do tamanho médio de grão. 
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 3Y-T2E3: (Tsup=1300ºC,Tinf=1270ºC) %D=94,0 - G=113 nm - Desvio padrão = 60,85. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  3Y-T2E4: (Tsup=1320ºC,Tinf=1270ºC) %D=95,6 - G=105 nm - Desvio padrão = 46,33. 
 
 
Figura A10 - (b) Micrografias obtidas por MEV (500 nm) das superfícies polidas e 
submetidas ao ataque térmico das amostras 3Y-T2 (Taguchi 2) e respectivos 
histogramas da distribuição do tamanho médio de grão. 
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 8Y-T2E1: (Tsup=1320ºC,Tinf=1270ºC) %D=94,0 - G= 452 nm - Desvio padrão = 316,00. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8Y-T2E2: (Tsup=1340ºC,Tinf=1270ºC) %D=94,5 - G= 461 nm - Desvio padrão = 270,89. 
 
 

Figura A11 - (a) Micrografias obtidas por MEV (4 µm) das superfícies polidas e 
submetidas ao ataque térmico das amostras 8Y-T2 (Taguchi 2) e respectivos 
histogramas da distribuição do tamanho médio de grão. 
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  8Y-T2E3: (Tsup=1320ºC,Tinf=1290ºC) %D=95,4 - G= 871 nm - Desvio padrão = 459,35. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8Y-T2E4: (Tsup=1340ºC,Tinf=1290ºC) %D=94,8 - G= 635 nm - Desvio padrão = 435,17. 
 
 
Figura A11 - (b) Micrografias obtidas por MEV (4 µm) das superfícies polidas e 
submetidas ao ataque térmico das amostras 8Y-T2 (Taguchi 2) e respectivos 
histogramas da distribuição do tamanho médio de grão. 
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Anexo B 
 
Metodologia de Taguchi 
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B1. - Cálculos 

   Dada a quantidade de resultados deste estudo justifica-se a tabela seguinte: 

 
Tabela B1 – Identificação e valores usados nos cálculos. 

Identificação Símbolo Taguchi 1 Taguchi 2 
Plano fraccionário Plano L9 L4 
n º experiências N 9 4 
n º factores K 4 2 
n º níveis n 3 2 
n º graus liberdade GL=n-1 2 1 

 
 
 
a) Cálculo da Média das Respostas:  

 

Mmédia = Σ Ri / N       (Equação B1) 
 

em que Ri é a resposta da experiência Ei. 

 

b) Cálculo dos Efeitos Médios dos Factores:    

   O efeito médio de um factor a um nível i, EFi, é dada pela soma das respostas a 

esse nível i (coluna do plano) dividido pelo número de testes para esse nível, 

subtraindo a média geral das respostas Mmédia. Assim, por exemplo, sendo EA3 o efeito 

médio do factor A ao nível 3 do plano L9, vem: 

 

EA3 = (R7+R8+R9) / 3 – Mmédia       (Equação B2) 

 

onde se verifica que a soma de todos os efeitos desse factor aos vários níveis é nula, 

isto é: EA1+EA2+EA3=0      

 

c) Cálculo das Interacções: 

   O cálculo de uma interacção de 1ª ordem é dada pela equação B3, sendo IAiBj  a 

interacção do factor A ao nível i com o factor B ao nível j e RAiBj a resposta 

correspondente do plano factorial. 

  

IAiBj = RAiBj - Mmédia - EAi - EBj       (Equação B3) 
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IA1B1 IA1B2 

IA2B1 IA2B2 

 

Para o plano L4 de Taguchi, com dois factores a dois níveis, por exemplo: 

 

EA1B2 = RT2E3 - Mmédia - EA1 - EB2       (Equação B4) 

 

onde se verifica que o somatório das linhas é igual ao somatório das colunas, sendo 

GL =1.  

 

d) Cálculo da Influência dos Parâmetros de Controlo: 

   O cálculo da média da influência de determinado parâmetro a um determinado 

nível é dado pela soma dos dados associados a esse nível da coluna do plano 

fraccionário, dividido pelo número de testes para esse nível. Por exemplo, para o 

parâmetro A ao nível 1 do L9: 

 

IPCA1 = (R1+R2+R3) / 3       (Equação B5) 

 

e) Cálculo da Variância:    

   A variância (ANOVA) é dada pelo somatório do quadrado da diferença entre a 

média do efeito do nível i sobre a variável j (m) e a média geral das respostas Mmédia. 

 

Σ (m - Mmédia)2        (Equação B6) 

  

Separando as várias respostas por contribuições de cada um dos parâmetros, a soma 

dos quadrados relativos ao factor F (SSF) com nF níveis, será dada pela expressão: 

 

SSF = N Σ EFi
2 / nF       (Equação B7) 

 

 sendo a variância dada por: 

 

 VF = SSF / (nF - 1) = SSF  / GL       (Equação B8) 

 

Por exemplo, para o factor A do plano L9: SSA = 9 x (EA1
2+EA2

2+EA3
2) / 3. 
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Para uma interacção entre os factores A e B (IAB):  

 

SSIAB = N Σ IAB
2 / (nA x nB)       (Equação B9) 

e a variância:  

 VAB = SSAB  /[(nA - 1) x (nB - 1)]       (Equação B10) 

   

 

f) Contribuição de um Parâmetro:  

       

% Contribuição = SSF  x 100 / Σ SS       (Equação B11) 

 

 

g) Testes de Confirmação:  

   A resposta esperada, Rprevisto, para o nível óptimo de um determinado 

parâmetro, Fj ,  pode ser calculada pela expressão: 

 

Rprevisto = Mmédia + Σ (Fj – Mmédia)       (Equação B12) 

 

e a % desvio pela expressão : 

 

% Desvio = [1 – (Rreal  / Rprevisto)] x 100       ( Equação B13) 
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B2. - Plano Taguchi 1 

 

 
                     Tabela B2 - “Lay out” da realização experimental do plano 
                                       L9 de Taguchi 1. 

Experiências 
Tinf  
(ºC) 

tinf  
(h) 

βarref 
(ºC/min) 

Tsup 
(ºC) Respostas 

E1 1100 6 5 1280 R1 
E2 1100 12 10 1300 R2 
E3 1100 24 20 1320 R3 
E4 1150 6 10 1320 R4 
E5 1150 12 20 1280 R5 
E6 1150 24 5 1300 R6 
E7 1200 6 20 1300 R7 
E8 1200 12 5 1320 R8 
E9 1200 24 10 1280 R9 

 

 

   A tabela B3 mostra os resultados obtidos, da densificação e tamanho médio de 

grão, das amostras sujeitas às diferentes experiências do plano Taguchi 1. A mesma 

tabela mostra as respostas dos sistemas 3Y e 8Y em cada nível de um parâmetro de 

controlo e como esta varia quando cada parâmetro é alterado desde o nível 1 ao 3. 

 

                              Tabela B3 – Resultados médios relativos ao 
                                                plano de experiências L9 de  
                                                Taguchi 1. 
 

Taguchi 1 3Y 8Y 

Respostas 
% 

Dgeom 
G 

 (nm) 
% 

Dgeom 
G  

(nm) 

R1 76,3 89 62,8 159 

R2 79,1 100 66,9 184 

R3 80,7 116 68,8 180 

R4 82,3 108 70,8 181 

R5 72,0 103 61,7 161 

R6 80,7 104 69,2 165 

R7 80,0 121 72,4 168 

R8 88,1 146 82,9 239 

R9 84,0 99 80,3 105 

Mmédia 80,4 109,6 70,6 171,3 
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   Na tabela B4 encontram-se os efeitos médios dos factores, calculados segundo 

a equação B2. Os gráficos correspondentes destes efeitos encontram-se na figura 3.6. 

 
 
                       Tabela B4 - Efeitos médios dos factores aos vários níveis do plano 
                                  Taguchi 1. 
 

  Taguchi 1   % Dgeom G (nm) 
Efeitos dos Factores 3Y 8Y 3Y 8Y 

EA1   1100ºC -1,66 -4,48 -7,89 3,00 
EA2 Tinf (ºC) 1150ºC -2,02 -3,42 -4,56 -2,33 
EA3   1200ºC 3,68 7,90 12,44 -0,67 

EB1   6h -0,82 -1,98 -3,56 -2,00 
EB2 tinf (h) 12h -0,62 -0,14 6,78 23,33 
EB3   24h 1,44 2,12 -3,22 -21,33 
EC1   5ºC/min 1,34 1,00 3,44 16,33 
EC2 βarref (ºC/min) 10ºC/min 1,44 2,02 -7,22 -14,67 
EC3   20ºC/min -2,79 -3,02 3,78 -1,67 
ED1   1280ºC -2,92 -2,38 -12,56 -29,67 
ED2 Tsup (ºC) 1300ºC -0,42 -1,15 -1,22 1,00 
ED3   1320ºC 3,34 3,53 13,78 28,67 

 
 
   
     
Tabela B5 - Influência dos parâmetros de controlo do plano Taguchi 1. 

3Y   
% 

Dgeom       8Y   
% 

Dgeom     

Factor nível 1 nível 2 nível 3 
Max-
min   Factor nível 1 nível 2 nível 3 

Max-
min 

A – Tinf 78,7 78,3 84,0 5,7   A – Tinf 66,2 67,2 78,5 12,3 

B – tinf 79,5 79,7 81,8 2,3   B – tinf 68,7 70,5 72,8 4,1 

C – βarref 81,7 81,8 77,6 4,2   C – βarref 71,6 72,7 67,6 5,1 

D –Tsup 77,4 79,9 83,7 6,3   D –Tsup 68,3 69,5 74,2 5,9 

3Y   G (nm)       8Y   G (nm)     
Factor nível 1 nível 2 nível 3 

Max-
min   Factor nível 1 nível 2 nível 3 

Max-
min 

A – Tinf 101,7 105,0 122,0 20,3   A – Tinf 174,3 169,0 170,7 5,3 

B – tinf 106,0 116,3 106,3 10,3   B – tinf 169,3 194,7 150,0 44,7 

C – βarref 113,0 102,3 113,3 11,0   C – βarref 187,7 156,7 169,7 31,0 

D –Tsup 97,0 108,3 123,3 26,3   D –Tsup 141,7 172,3 200,0 58,3 
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   Nas tabelas B6 figuram as variâncias de resultados do plano Taguchi 1 para os 

sistemas 3Y e 8Y. Na mesma tabela encontram-se calculadas as % contribuição de 

cada factor para os vários níveis na densificação (%Dgeom) e no tamanho médio de 

grão (G).  

 
 
   Tabela B6 - Variâncias de resultados e % contribuição de cada factor nas respostas     
                   do plano Taguchi 1.  
 

3Y % Dgeom  8Y % Dgeom  
Factor GL SS V %Contribuição  Factor GL SS V %Contribuição 

A – Tinf 2 61,1 30,5 37,0 
 

A – Tinf 2 282,5 141,3 69,1 
B – tinf 2 9,4 4,7 5,7 

 
B – tinf 2 25,3 12,7 6,2 

C – βarref 2 35,0 17,5 21,2 
 

C – βarref 2 42,6 21,3 10,4 
D –Tsup 2 59,6 29,8 36,1 

 
D –Tsup 2 58,3 29,2 14,3 

Total 8 165,1 82,5 100,0 Total 8 408,7 204,4 100,0 

   
3Y G (nm2) 8Y G (nm2) 

Factor GL SS V %Contribuição  Factor GL SS V %Contribuição 

A – Tinf 2 713,4 356,7 32,4 A – Tinf 2 44,6 22,3 0,5 
B – tinf 2 207,0 103,5 9,4 B – tinf 2 3009,8 1504,9 31,3 
C – βarref 2 234,8 117,4 10,7 C – βarref 2 1454,0 727,0 15,1 
D –Tsup 2 1047,4 523,7 47,6 D –Tsup 2 5109,8 2554,9 53,1 

Total 8 2202,6 1101,3 100,0 Total 8 9618,2 4809,1 100,0 
 
 
 
Influência dos Parâmetros de Controlo – Taguchi 1 

   - O factor A, Tinf, é o factor que mais influência tem na %D, sendo 

drasticamente influente na 8Y (69,1%). No tamanho de grão G é o segundo factor 

mais influente (32,4%) na 3Y sendo quase nula a sua contribuição na 8Y (0,5%). A3 

(Tinf =1200ºC) favorece a densificação para ambas as composições tendo no entanto 

um efeito nefasto no crescimento de grão G da 3Y. 

   - O factor B, tinf, é o que menos influência tem para ambas as composições na 

%D (~6%) e no crescimento de grão G para 3Y (9,4%) embora seja o segundo factor 

mais contributivo para a 8Y (31,3%). B3, tinf = 24h, favorece tudo com excepção de G 

de 3Y, sendo esta optimizada com um tempo de 6h de patamar. 

   - O factor C, βarref, influencia moderadamente ambas as composições na %D, 

embora tenha uma maior contribuição na 3Y (21,2%) que na 8Y (10,4%). 

Relativamente ao tamanho médio de grão G, βarref  influencia relativamente as duas 
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composições, 10,7% na 3Y e 15,1% na 8Y, tendo C1 (βarref = 5ºC/min) um efeito 

péssimo no G de 8Y. Verifica-se que C2, βarref= 10ºC/min, aumenta %D, diminui G, 

aumentando a relação %D/G para ambas as composições, sendo portanto óptimo. 

   - O factor D, Tsup: relativamente à %D, tem maior influência na 3Y (36,1%) de 

contribuição tendo apenas 14,3% para 8Y. É o factor com maior influência no tamanho 

de grão G para ambas as composições, (47,5%) e (53,1%) para 3Y e 8Y 

respectivamente. Para ambas as composições é o segundo factor mais importante, 

sendo D1 (Tsup=1280ºC) melhor para G, e D3 (Tsup=1320ºC) o nível que mais 

favorece a densificação, tendo contudo o efeito oposto no crescimento de grão. 

   Sendo a relação óptima para maximizar a densificação A3B3C2D3 para ambas 

as composições (experiência Ro) este valor previsto e a %desvio, calculados pelas 

expressões B12 e B13, podem ser apresentadas na tabela seguinte. As relações 

óptimas para diminuir o tamanho de grão G são para 3Y: A1B1C2D1 e para 8Y: 

A2B3C2D1 dão como G previsto 78,2 e 103,5 nm, para 3Y e 8Y, respectivamente. 

 
 
 
                                    Tabela B7 - Valores previstos, reais e 
                                                      %desvios para a relação  
                                                       óptima da densificação. 
 

Ro %D 
previsto 

%D 
Real %Desvio 

3Y 90,1 86,8 3,66 
8Y 86,4 80,9 6,37 

 
 
 
 
Variância – Taguchi 1 
 
   - A composição 8Y apresenta maior variância que a 3Y sendo o tamanho de 

grão G o mais afectado. 

   - Para aumentar a densificação de ambas as composições, a influência dos 

factores segue a ordem: Tinf > Tsup > βarref > tinf , verificando-se que o  tamanho de 

grão G na 3Y é influenciado na sequência dos factores  Tsup > Tinf >> βarref > tinf , 

sendo para 8Y: Tsup >> tinf > βarref >> Tinf . Assim, para aumentar a densificação de 

ambas as composições, a relação óptima seria A3B3C2D3, sendo para 3Y a influência 

dos factores Tsup > Tinf > βarref > tinf  e para 8Y : Tinf > Tsup > βarref > tinf . Para que 

não ocorra crescimento de grão G, C2 (βarref= 10ºC/min) e D1 (Tsup =1280ºC) seriam 

mais favoráveis. 
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                 Tabela B8 - Resumo da análise da influência dos parâmetros 
                                  de controlo (IPC) e da variância do plano Taguchi 1.  
 

Taguchi 1 %Dgeom  G 
 3Y 8Y 3Y 8Y 

IPC D>A>C>B A>>D>C>B D>A>C>B D>B>C>>A 
Relação 
Óptima  A3B3C2D3 A3B3C2D3 A1B1C2D1 A2B3C2D1 
Variância A>D>C>B A>D>C>B D>A>C>B D>B>C>>A 
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B3. - Plano Taguchi 2 

 

 
   Um plano fraccionário L4, correspondente ao plano completo com 2 factores a 

2 níveis cada um, envolve a realização de 4 experiências (tabela B9). 

 
                                                   Tabela B9 – Plano fraccionário L4.  

Experiência F1 F2 Resposta 

E1 1 1 R1 
E2 1 2 R2 
E3 2 1 R3 
E4 2 2 R4 

 
 
 
                                        Tabela B10 - “Lay out” da realização experimental  
                                                 do plano L4 de Taguchi 2. 

Taguchi 2 3Y 8Y 

Experiências Tinf (ºC) Tsup (ºC) Tinf (ºC) Tsup (ºC) 

 T2E1  1250  1300  1270  1320 

T2E2  1250  1320  1270  1340 
T2E3  1270  1300  1290  1320 

T2E4  1270  1320  1290  1340 
 

                                     
Tabela B11 - Resultados médios 
                 relativos ao plano 

                      de experiências L4 de 
              Taguchi 2 - 3Y. 

 
Taguchi 2  3Y 

 
Respostas 

G 
(nm) 

% 
Dgeom 

% 
DArq 

T2E1 126 91,0 98,2 
T2E2 98 91,6 96,6 
T2E3 113 94,0 99,2 
T2E4 105 95,6 97,4 

Mmédia 110,5 93,1 97,9 

 

 

 



- 103 - 
 

                                      Tabela B12 - Resultados médios  
                                                          relativos ao plano 
                                                          de experiências L4 
                                                          de Taguchi 2 - 8Y. 
 

Taguchi 2 8Y 

Respostas 
G  

(nm) 
% 

Dgeom 
% 

DArq 
T2E1 452 94,0 97,6 
T2E2 461 94,5 97,7 
T2E3 871 95,4 96,6 

T2E4 755 95,3 97,3 

Mmédia 634,8 94,8 97,3 

 

 
                         Tabelas B13 - Efeitos médios dos factores aos vários  
                                              níveis do plano Taguchi 2. 

  Taguchi 2 3Y 
Efeitos dos Factores G (nm) %Dgeom %DArq 

EA1   1250ºC 1,50 -1,75 -0,45 
EA2 Tinf (ºC) 1270ºC -1,50 1,75 0,45 
EB1   1300ºC 9,00 -0,55 0,85 
EB2 Tsup (ºC) 1320ºC -9,00 0,55 -0,85 

 
  Taguchi 2 8Y 

Efeitos dos Factores G (nm) %Dgeom %DArq 
EA1   1270ºC -178,25 -0,55 0,35 
EA2 Tinf (ºC) 1290ºC 178,25 0,55 -0,35 
EB1   1320ºC 26,75 -0,10 -0,20 
EB2 Tsup (ºC) 1340ºC -26,75 0,10 0,20 

 
 
Estes efeitos encontram-se representados na figura 3.7. 

 
 
 
   Na tabela B14 encontram-se as interacções de 1ª ordem calculadas como se 

indica na equação B3. 

  
       

 

                        
 
 



- 104 - 
 

                         Tabela B14 – Interacções de 1ª ordem entre os factores do 
                                      plano Taguchi 2. 
 

     3Y 

Interacções 
Tinf 
(ºC) 

Tsup 
(ºC) 

G  
(nm) 

% 
Dgeom 

% 
DArq  

IA1B1 1250ºC 1300ºC 4,50 0,20 -0,10 
IA2B1 1250ºC 1320ºC -20,50 -2,70 -2,60 
IA1B2 1270ºC 1300ºC 9,50 2,10 2,60 

IA2B2 1270ºC 1320ºC 4,50 0,20 -0,10 

           8Y 

Interacções 
Tinf 
(ºC) 

Tsup 
(ºC) 

G  
(nm) 

% 
Dgeom 

% 
DArq  

IA1B1 1270ºC 1320ºC -31,50 -0,15 0,15 
IA2B1 1270ºC 1340ºC -379,00 -0,75 0,95 
IA1B2 1290ºC 1320ºC 441,00 1,05 -1,25 

IA2B2 1290ºC 1340ºC -31,50 -0,15 -0,35 
 
 
 
 Na tabela B15 encontram-se os valores das influências dos parâmetros de 

controlo para 3Y e 8Y.  

 
          Tabela B15 - Influência dos parâmetros de controlo do plano Taguchi 2. 

3Y G (nm) 8Y G (nm) 

Factor nível 1 nível 2 
Max-
min 

 
Factor nível 1 nível 2 

Max-
min 

A – Tinf 112,0 109,0 3,0 A – Tinf 456,5 813,0 356,5 

B – Tsup 119,5 101,5 18,0 B – Tsup 661,5 608,0 53,5 

3Y % Dgeom 8Y % Dgeom 

Factor nível 1 nível 2 
Max-
min Factor nível 1 nível 2 

Max-
min 

A – Tinf 91,3 94,8 3,5 A – Tinf 94,3 95,4 1,1 

B – Tsup 92,5 93,6 1,1 B – Tsup 94,7 94,9 0,2 

3Y % DArq 8Y % DArq 

Factor nível 1 nível 2 
Max-
min Factor nível 1 nível 2 

Max-
min 

A – Tinf 97,4 98,3 0,9 A – Tinf 97,7 97,0 0,7 

B – Tsup 98,7 97,0 1,7 B – Tsup 97,1 97,5 0,4 
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   Tabela B16 - Variâncias de resultados e %contribuição de cada factor/interacção do    
                       plano Taguchi 2 para os sistemas 3Y e 8Y. 

 

3Y G (nm2) 
 

8Y    G (nm2)    
Factor SS V %Contribuição 

 
Factor SS V %Contribuição 

A – Tinf 9,0 9,0 1,0 
 

A – Tinf 127092,3 127092,3 27,0 
B – Tsup 324,0 324,0 36,7 

 
B – Tsup 2862,3 2862,3 0,6 

IAB 551,0 551,0 62,3 
 

IAB 340106,5 340106,5 72,4 

Total 884,0 884,0 100,0 
 

Total 470061,1 470061,1 100,0 

         
3Y % Dgeom 

 
8Y % Dgeom 

Factor SS V %Contribuição 
 

Factor SS V %Contribuição 

A – Tinf 12,3 12,3 48,5 
 

A – Tinf 1,2 1,2 40,9 
B – Tsup 1,2 1,2 4,8 

 
B – Tsup 0,0 0,0 1,3 

IAB 11,8 11,8 46,7 
 

IAB 1,7 1,7 57,8 

Total 25,3 25,3 100,0 
 

Total 3,0 3,0 100,0 

       3Y % DArq 
 

8Y % DArq 
Factor SS V %Contribuição 

 
Factor SS V %Contribuição 

A – Tinf 0,8 0,8 4,7 
 

A – Tinf 0,5 0,5 15,0 
B – Tsup 2,9 2,9 16,9 

 
B – Tsup 0,2 0,2 4,9 

IAB 13,5 13,5 78,5 
 

IAB 2,6 2,6 80,1 

Total 17,2 17,2 100,0 
 

Total 3,3 3,3 100,0 
 

 

Influência dos Parâmetros de Controlo – Taguchi 2 

   Analisando os dados de 3.3.2 conclui-se que a influência dos parâmetros de 

controlo é muito significativa no tamanho médio de grão G. 

   Para 3Y, o factor A (Tinf) é pouco importante. O factor B (Tsup) com maior 

relevo no tamanho de grão para esta composição (Máx-min=18) com B2>6A2 

encontra melhores resultados a Tsup=1320ºC.  

   Para 8Y a influência das temperaturas no tamanho de grão são notáveis. A 

influência do factor A, Tinf, (Máx-min=356,5 com A1>6,7B2) é muito superior ao 

factor B (Tsup). 

   As interacções apresentadas na tabela B14, tanto maiores quanto mais 

significativo o grau de distorção nas respostas dos sistemas, mostram que o factor A 

não é independente de B, ou seja, o efeito de A sobre a resposta do sistema não é o 
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mesmo que com B1 ou B2. Existe interacção significativa no tamanho de grão G para 

ambos os sistemas, sendo 8Y afectado em muito maior dimensão. Como a influência 

dos factores e da sua confiança é baseada nos níveis escolhidos para esses factores, 

as Tsup e Tinf estão dependentes, principalmente aos níveis A1B2 e A2B1 (Experiências 

T2E2 e T2E3) para o crescimento de grão, sendo negligenciáveis na densificação. 

Estas interacções são principalmente significativas para a composição 8Y. 

 
 
Variância – Taguchi 2 
 
   As maiores variâncias e contribuições na %D e G são atribuídas às interacções 

(IAB) entre os factores A (Tinf) e B (Tsup). O tamanho de grão G apresenta uma 

enorme variância, sendo manifestamente superior na 8Y (3Y apresenta uma variância 

<0,2% 8Y), sendo os valores mais elevados calculados para as interacções (IAB). 

As variâncias mais significativas verificam-se apenas em G, principalmente para 8Y, 

apresentando o factor A (Tinf) uma contribuição de 27,0%. Para 3Y, o factor B (Tsup) 

apresenta maior variância em G, sendo a variância do factor A (Tinf) quase nula. 

Com algum significado, mas com menor relevo, regista-se a variância do factor A na 

%Dgeom para 3Y (48,5%).  

 
 
  
                             Tabela B17 - Resumo da análise da influência dos  
                                        parâmetros de controlo (IPC) e da    
                                        variância do plano Taguchi 2. 
 

3Y G %Dgeom %DArq 
IPC B2>>A2 A2>>B2 B1>>A2 

Relação Óptima A2B2 A2B2 A2B1 
Variância I>B>>A A>I>>B I>>B>A 

 
8Y G %Dgeom %DArq 
IPC A1>>B2 A2>>B2 A1>B2 

Relação Óptima A1B2 A2B2 A1B2 
Variância I>>A>>B I>A>>B I>>A>B 

 
   

   Como o método experimental de Taguchi é uma metodologia de condução de 

ensaios, os níveis para os factores significantes dependem apenas de características 

qualitativas, sendo o mais baixo o melhor para G, por exemplo. Os níveis dos factores 

insignificantes dependem principalmente em considerações de custos, sendo 

naturalmente preferido o mais económico, pelo que devem ser estes os usados nos 

testes de confirmação. 
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   As relações óptimas determinadas para estes valores de temperaturas foram 

para 3Y: A2B2 (T2E4) e 8Y: A1B2 (T2E2). Neste caso, torna-se desnecessária a 

confirmação experimental, que é o último passo da iteração do processo, sendo o 

teste conduzido usando a combinação específica dos factores e dos níveis previamente 

estimados para validar as conclusões.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


