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Resumo 

 

 O TCC aqui elaborado tem como foco o estudo da sintetização de compósitos de  

Al2O3(s)-NaCl(s) por meio da técnica inovadora de sinterização à frio (CSP). Foi possível a 

partir desta sinterizar uma amostra do compósito à temperatura de 150 ºC. As amostras foram 

caracterizadas utilizando as técnicas de difração de raios-X (DRX), microscopia eletrônica 

de varredura (MEV) e espectroscopia de impedância (EI). Foi observado que as amostras em 

análise obtiveram densidades práticas de 100% (NaCl(s)), 42% (Al2O3(s)) e 80% (Al2O3(s)-

NaCl(s)) em relação às densidades cristalográficas esperadas. Além disso, O tamanho de grão 

foi estimado, utilizando o método dos interceptos, no valor de 66 ± 28 µm. A partir dos 

resultados obtidos neste projeto, foi possível confirmar que o método aqui utilizado não 

provém uma sinterização completa de alumina e do compósito Al2O3(s)-NaCl(s), no entanto, 

provém uma sinterização total de NaCl(s). 

 

Palavras-chave: Cerâmicas. Sinterização. Sinterização à frio. Economia de energia. 

Alumina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

The TCC elaborated here focuses on studying the synthesis of Al2O3(s)-NaCl(s) 

composites by means of the innovative cold sintering technique (CSP). Through this 

technique, it was possible to sinter a composite’s sample at a temperature of 150 ºC. The 

samples were characterized using X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy 

(SEM) and impedance spectroscopy (EI) techniques. It was observed that the samples under 

analysis obtained practical densities of 100% (NaCl(s)), 42% (Al2O3(s)) and 80% (Al2O3(s)-

NaCl(s)) in relation to the expected crystallographic densities. In addition, the grain size was 

estimated, using the intercept method, to be 66 ± 28 µm wide. From the results obtained in 

this experiment, it was possible to confirm that the method used does not provide a complete 

sintered alumina and Al2O3(s)-NaCl(s) composite samples, however, it does provide a 

complete sintered sample of NaCl(s). 

 

Keywords: Energy saving. ceramics. Sintering process. Cold sintering. Aluminum oxide. 
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1. Introdução 

A alumina, também conhecida como óxido de alumínio (Al2O3(s)), é obtida a partir da 

bauxita, um minério natural contendo diversas formas de óxido de alumínio hidratado. 

Dependendo da aplicação, passa por diversos processos até formar o produto final que será 

aplicado em diversas indústrias. Um destes processos é a sinterização. 

A sinterização é um processo no qual partículas são aglomeradas e formam materiais 

sólidos densos, com maior resistência mecânica (se comparado ao material antes do 

processamento), através da difusão entre os grãos ativados, normalmente, por temperatura 7. 

A força motriz para que a sinterização ocorra surge a partir da minimização da energia 

superficial dos grãos através da competição entre os processos de crescimento de grão e 

densificação7. A sinterização convencional apresenta um gasto energético elevado, dado que 

necessita-se elevar a temperatura do pó cerâmico a valores próximos a 3/4 de sua temperatura 

de fusão, que costumam ser superiores a 1000 ºC (ex.: Al2O3(s) com ponto de fusão próximo 

a 2000 ºC, sua temperatura típica de sinterização é 1700 ºC) 3 6. Atualmente, alguns 

pesquisadores têm explorado o processo de sinterização à frio (Cold Sintering Process). 

Utilizando esta técnica, foram produzidos produtos cerâmicos efetivamente densificados e a 

temperaturas muito baixas, inferiores à 200 ºC 7. O CSP consiste na densificação de pós 

inorgânicos com a presença de uma fase líquida transiente, normalmente em torno de 10% 

em volume, por meio da aplicação de pressões e temperaturas em torno de 100 à 500 MPa e 

25 à 300 ºC, respectivamente 3. A fase líquida favorece o transporte de massa através de 

mecanismos de dissolução, precipitação e nucleação, presentes pela ação de pressão e calor 

7. Este procedimento resulta no mesmo produto final de uma sinterização convencional, mas 

com uma economia considerável de energia. 
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2. Objetivos da Pesquisa 

Neste trabalho, tem-se como objetivo averiguar a eficácia do processo de sinterização 

à frio sobre amostras de alumina e cloreto de sódio.  Mais especificamente, pretende-se: 

• Sinterizar amostras de Al2O3(s)-NaCl(s) pelo método de sinterização à frio (CSP); 

• Medir a densidade das amostras; 

• Caracterizar as amostras por meio da difração de raios-X (DRX); 

• Caracterizar as amostras por meio de microscopia eletrônica de varredura; e 

• Caracterizar as propriedades elétricas finais das amostras (permissividade e 

resistividade). 

 

3. Estrutura do TCC. 

Inicialmente apresentada uma breve revisão bibliográfica sobre o material em análise, 

conceitos básicos sobre sinterização à frio e propriedades elétricas de cerâmicas. 

Na sequência, é descrito a preparação do pó cerâmico por meio da mistura física dos 

reagentes e as técnicas empregadas nas caracterizações do produto obtido. 

Por último, são apresentados os resultados e discussões. 

 

Revisão de Literatura 

4.1. Alumina 

A alumina é produzida pelo processamento da bauxita, sendo o método mais comum 

atualmente empregado o processo Bayer 1. Neste processo, a bauxita é triturada e misturada 

em uma solução de hidróxido de sódio, onde são depositados cristais para auxiliar na 

nucleação de precipitados de hidróxido de alumínio. Após a obtenção do hidróxido de 
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alumínio, o produto é aquecido em um forno para secar, o que produz alumina ativada, 

calcinada e alumina para fundição. Cada uma destas têm uma dada funcionalidade e 

características 1, como: 

a) Alumina ativada: é um material poroso, granular e serve como substrato para 

catalisadores, além de também funcionar como adsorvente de água retida em 

gases e líquidos;  

b) Alumina para fundição: representa 90% de toda alumina produzida; é 

transportada para plantas de processamento de alumínio, onde é processada 

por eletrólise e, a partir disso, obtém-se alumínio metálico; e  

c) Alumina calcinada: é convertida numa variedade de produtos, entre eles, 

peças de circuitos integrados, implantes dentários, materiais laboratoriais, etc. 

Os produtos citados anteriormente tem propriedades pelas quais a alumina é mais 

conhecida, baixa condutividade elétrica, resistência a ataques químicos, alto ponto de fusão, 

alta dureza e boa resistência à corrosão 2. Vale ressaltar que a alumina pode ter sua 

propriedade de dureza incrementada com a adição de partículas de zircônia ou carbeto de 

silício 1. 

 

4.2. Sinterização Convencional 

A sinterização é um processo no qual partículas se aglomeram e formam materiais 

sólidos densos, com maior resistência mecânica (se comparado ao material antes do 

processamento), através da difusão entre os grãos ativados por temperatura 7. A força motriz 

para que a sinterização ocorra é dada pela redução da energia superficial das partículas 

através dos processos de densificação e crescimento de grão que ocorrem simultaneamente 

7. Esta redução ocorre por meio de duas etapas subsequentes: obtenção de contornos de grãos 
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a partir da retirada do vapor intersticial; e densificação da peça (aumento do tamanho médio 

das partículas), ou coarsening 5. Abaixo, a Figura 1 ilustra estes dois métodos: 

 

 

 

Figura 1. Densificação seguida de Crescimento de grão & efeito coarsening 

(fonte: https://drive.google.com/file/d/10B-aRtvSU8Y5h6nyuF5bbGdSCDQgGZ3p/view?usp=sharing) 

 

A sinterização pode ocorrer de três diferentes formas: no estado sólido; com fase 

líquida; e ativada 5. 

• No estado sólido: o material cerâmico sólido é obtido a partir de fenômenos de 

transporte em escala atômica 5, sendo este mais eficiente a temperaturas na ordem de 

2/3 à 3/4 da temperatura de fusão do material3. Procede a partir do pó na forma de 

compacto verde, seguindo ao estágio inicial, onde há um rearranjo das partículas e 

formação de um pescoço (ligação) entre as partículas, e então ao estágio 

intermediário, onde o tamanho do pescoço aumenta, a porosidade diminui e tem-se 

uma retração da peça, e, por fim, o estágio final, onde os poros existentes são isolados. 

A partir disto, a peça pode ter uma densificação final total de cerca de 90%5. A Figura 

2 ilustra este processo. 
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Figura 2. Estágios da densificação de um pó cerâmico por difusão no estado sólido.Tem-se:  (a) Compacto 

Verde, (b) Estágio Inicial, (c) Estágio Intermediário, (d) Estágio Final. 

(fonte: https://drive.google.com/file/d/10B-aRtvSU8Y5h6nyuF5bbGdSCDQgGZ3p/view?usp=sharing) 

 

• Com fase líquida: deve apresentar a formação de fase líquida na temperatura de 

sinterização, a porcentagem de líquido relativa à massa total varia de pó à pó e 

aplicação à aplicação 5 3. Procede a partir do compacto verde, seguindo para o 

rearranjo de partículas, onde tem-se a formação de um fluxo viscoso, a partir do qual 

as partículas se juntam por pressões capilares, seguido da formação de solução e 

precipitação, onde tem-se a dissolução de partículas sólidas pequenas e a precipitação 

destas nas superfícies de grãos maiores, e, por fim, a sinterização no estado sólido, 

onde tem-se o desenvolvimento de grãos formando um esqueleto sólido de partículas 

5; e 

• Ativada: é a variação dos dois métodos acima no qual tem-se a aplicação de materiais, 

soluções, partículas específicas, usualmente em até 2% da composição total,  de forma 

que estes acelerem os mecanismos de sinterização convencionais 5. 
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4.3. Sinterização à Frio (CSP) 

Atualmente, alguns pesquisadores têm explorado o processo de sinterização à frio (CSP). 

Utilizando esta técnica foram produzidos produtos cerâmicos efetivamente densificados e a 

temperaturas muito baixas, inferiores a 200 ºC 7. O CSP consiste na densificação de pós 

inorgânicos com a presença de uma fase líquida transiente, normalmente em torno de 10% 

em volume, por meio da aplicação de pressões e temperaturas em torno de 100 à 500 MPa e 

25 à 300 ºC, respectivamente 3. 

No caso da alumina, existem poucos trabalhos na literatura sobre sua sinterização 

utilizando a técnica de CSP. Os melhores resultados foram obtidos sinterizando a Al2O3(s) 

com cloreto de sódio e água deionizada, sob pressão à 200 MPa, uma temperatura de 120 ºC 

e por um período de 50 min 4. 

O CSP é interessante não só pela economia de energia que provém, mas também por ser 

um método que possibilita a obtenção de produtos cerâmicos com propriedades únicas e a 

potencialização de propriedades e características 7. 

Através da sinterização convencional ou não, uma das consequências que se pode obter 

no processo, além da densificação e alteração das propriedades mecânicas do pó cerâmico, é 

o aprimoramento de suas propriedades elétricas 17. O que é algo interessante para diversas 

aplicações. A alumina tem sido utilizada para fabricação de eletrodos no processo de 

detecção de oxigênio em líquidos (água por exemplo) 16. Além disso, a alumina é comumente 

aplicada na confecção de isolantes elétricos de alta voltagem, por conta de suas propriedades 

dielétricas e mecânicas superiores às de porcelanas que utilizam outras cerâmicas de base, 

como o quartzo 19.  
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Materiais e Métodos 

5.1. Sinterização à Frio (CSP) 

A configuração experimental para a realização da sinterização a frio é apresentada na 

Figura 3 e envolve principalmente um molde e uma jaqueta de aquecimento (1), uma prensa 

(2), uma fonte de corrente e um controlador de temperatura (3) e um computador para 

aquisição das curvas de aquecimento (4). 

 

 

Figura 3. Aparato experimental para a sinterização a frio (CPS). Adaptado de [28] (Baker et al., 2016). 

 

As amostras de Al2O3(s) pura, NaCl(s) puro e do compósito foram acondicionadas em 

um molde metálico com 15,00 mm de diâmetro. A amostra de sal continha 2,44 mm de 

espessura, a de alumina, 2,30 mm e a de compósito, 2,64 mm. Cada uma delas foi prensada 

com uma carga de 3000 kgf. Enquanto foram prensados, os moldes metálicos foram isolados 

com uma manta térmica de fibra de vidro, a fim de se evitar potenciais perdas de calor ao 

ambiente, e aquecidos de forma controlada (Novus N1200). Este proporcionou um pré-

aquecimento de 20 min até 150 ºC, onde permaneceu em equilíbrio térmico por 50 min. 
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a)                              b)                                   c) 

 

 

 

 

 

Figura 4. Sistema para a execução do processo de sinterização à frio (CSP): a) Equipamento para prensagem 

MPH-10 Til Marcon; b) Molde metálico; e c) Termopar Novus N1200. (fonte:autor) 

 

5.2. Difratometria de raios-X (DRX) 

O método de caracterização por difração de raios-X (DRX) permite a identificação e 

caracterização estrutural de materiais cristalinos, através da obtenção de parâmetros 

estruturais do material em análise. Tais parâmetros são obtidos através do espalhamento e 

difração de raios-X sobre a superfície da amostra. Estes são emitidos pelo equipamento e, ao 

atingir a superfície do material em estudo, uma parte destes raios são difratados. Tem-se 

então uma diferença de energia entre a onda incidente e a difratada. Essa diferença é 

diretamente relacionada à estrutura cristalina do material. Enquanto isto, os raios que não se 

chocaram contra os mesmos átomos da onda difratada percorrem uma distância extra até que 

sejam difratados, o que então permite o registro de novos dados e a obtenção das 

características da rede cristalográfica do material 18. 

Mais especificamente, utilizando-se como exemplo dois raios que têm o mesmo 

ângulo de difração, trajetórias paralelas, pode-se observar uma distância entre estes, dada por 

“dhkl”, diferença entre os trajetos dos raios, esta é dada pela multiplicação “2dhkl x senθ”. 

Além disto, tem-se que “n” descreve esta diferença quando existe uma interferência 
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construtiva entre os raios analisados. Isto é o fenômeno de difração de raios X, descrito pela 

Lei de Bragg. Esta lei expõe a seguinte equação  10: 

n λ = 2dhklsen θ    (1) 

Onde: 

- n é um número natural maior que zero;  

- θ, o ângulo de Bragg(metade do ângulo entre o feixe difratado e o feixe original); 

- λ, o comprimento de onda dos raios-X; e 

- dhkl, o espaçamento interplanar entre os planos que causam a interferência construtiva (hkl 

são os índices de Miller) 10. 

A partir do que foi dito anteriormente e conhecendo-se o comprimento de onda dos 

raios-X, tem-se a determinação dos espaçamentos interplanares e dos planos que causam 

difração na amostra em análise 10. 

Para esta caracterização, foi utilizado o equipamento de DRX Rigaku Rotaflex RU-

200B, com radiações Ka do Cu. O aparato de medição contém uma fonte monocromática de 

raios-X e um detector coletor para os raios difratados. 

As análises de difratometria das amostras foram realizadas em intervalos de varredura 

2θ entre 20 e 80º, em uma velocidade de 10º/min (detector ultrarrápido). 

 

5.3. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

As superfícies das amostras foram analisadas utilizando um equipamento de MEV 

FEI Inspect S50, pertencente ao NAPCEM da Unifesp. 

O MEV possui um canhão de elétrons que proporciona um feixe de elétrons de alta 

energia, que é processado por lentes magnéticas e, em seguida, é focado sobre a superfície 

do material a ser analisado. Conforme o feixe incide na superfície da amostra, em forma de 
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varredura, esta emite elétrons secundários que são captados por um detector. A imagem então 

formada e gerada em computador 11. 

A amostra de alumina-cloreto de sódio foi analisada após ser submetida ao processo 

de CSP. 

 

5.4. Espectroscopia de Impedância 

Esta técnica permite uma análise detalhada das características elétricas de amostras 

cerâmicas através da aplicação de um campo elétrico de corrente alternada. A partir disto, o 

equipamento mantém o campo ativo e monitora a resposta do material observando a 

impedância que ele apresenta 13. Trabalhando-se os dados obtidos, obtém-se curvas com 

propriedades elétricas características da amostra em estudo, como resistividade e 

permissividade em função da frequência do campo aplicado. 

A amostra de Al2O3(s)- NaCl(s), após ser sinterizada e submetida ao MEV, foi polida 

(lixa 3M, 1200 e 200) e tratada termicamente (mantida em forno à 500 ºC por 30 min) a fim 

de ter-se uma superfície homogênea e evitar erros experimentais. Para a caracterização foram 

aplicados eletrodos em ambos os lados da amostra utilizando tinta prata. 

 

5.5. Método dos Interceptos de Heyn 

Este método permite calcular os tamanhos de grãos médios por meio de uma linha 

reta ou curva, de comprimento conhecido, desenhada sobre uma fotomicrografia. A partir 

disto, é possível averiguar o tamanho médio de grãos na imagem e elaborar uma distribuição 

granulométrica 20. 
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Resultados e Discussões 

6.1. Preparo Inicial e Caracterização por DRX 

A fim de averiguar a composição dos materiais de base utilizados, NaCl(s) e Al2O3(s), e 

certificar-se de que de fato quais materiais se tinham para trabalhar, uma amostra de cada foi 

analisada por DRX. Confirmaram-se os materiais esperados e então a técnica de CSP foi 

executada, obtendo-se então uma amostra de NaCl(s), de Al2O3(s)  e uma de NaCl(s)-Al2O3(s) 

sinterizadas. 

6.1.1. Preparo da Amostra de NaCl(s) 

A Figura 5 apresenta o resultado de difração de raios-x obtido para a amostra de NaCl(s). 

Este apresentou picos cristalográficos que foram indexados de acordo com a literatura, sendo 

isoestrutural, com a ficha cristalográfica ICSD 165592 com grupo espacial Fm3m. Não foram 

identificadas segundas fases para o material.  

 

Figura 5.  DRX de caracterização da amostra de NaCl(s). 

 

Fonte: ICSD – 165592. 
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Feita a caracterização do material, uma porção foi retirada do frasco e posta em um 

béquer de 50 mL. Este tendo sido tarado, foi medida uma porção de NaCl(s) com massa de 

3g. Em seguida, adicionou-se 120 µmol de água destilada (4% em massa de NaCl(s)). A 

mistura então foi macerada com um bastão de cerâmica e submetida ao processo de 

sinterização à frio. 

 

6.1.2. Preparo da Amostra de Al2O3(s) 

O Figura 6 apresenta o resultado de difração de raios-x obtido para a amostra de Al2O3(s). 

Este apresentou picos cristalográficos que foram indexados de acordo com a literatura, com 

a ficha cristalográfica ICSD 66559. Não foram identificadas segundas fases para o material.  

 

Figura 6.  DRX de caracterização da amostra de Al2O3(s). 

 

Fonte: ICSD – 66559. 
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Feita a caracterização do material, Al2O3(s) comercial (sigma aldrich 98%), foi 

retirado do frasco (9.98 g) e condicionada em um béquer de 50 mL. Para homogeneizar a 

amostra, esta foi submetida a moagem em moinho de bolas (1 mm de diâmetro somando uma 

massa total de 108.8 g). Adicionou-se 50 mL de álcool isopropílico como meio líquido para 

moagem. O frasco contendo as bolas de moagem, alumina e álcool foram então submetidos 

a moagem por 12h (Moinho Marconi MA500) (Figura 7). O conteúdo do frasco foi então 

separado em uma peneira e seco em estufa de aquecimento para por 1h (Figura 7 - abaixo). 

Esta amostra então foi macerada, fracionada (separou-se 3g do total) e, posteriormente, 

submetida ao processo de sinterização à frio. 

 

 

a)                                                   b)                                                 c) 

 

 

 

Figura 7. Equipamentos utilizados no preparo da amostra de alumina: a) Equipamento para moagem MA 

500, painel de controle; b) Equipamento para moagem MA 500, vista completa; e c) Equipamento de Estufa 

Ethik Technology. (fonte:autor) 

 

6.1.3. Preparo da Amostra de Al2O3(s)-NaCl(s) 

Inicialmente, os pós de a alumina e o sódio foram adicionados em uma proporção 

estequiométrica de 1:1 em porcentagem de massa, com massas medidas em 1,2034 g de 

NaCl(s) e 1,2033 g de Al2O3(s). Além disto, o cloreto de sódio foi umedecido previamente com 
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4% de massa de água deionizada (48 µL). Por fim, a mistura foi macerada, o que resultou em 

uma pasta semi-sólida do compósito Al2O3(s)- NaCl(s) 
4. 

A Figura 8 apresenta o resultado de difração de raios-x obtido para a amostra de NaCl(s)-

Al2O3(s). Este apresentou picos cristalográficos que foram mais característico com um 

material composto por NaCl(s), comparando-se o Gráfico 3 com o Gráfico 1, e alguns picos 

menores que podem ser atribuídos à presença de alumina. 

 

Figura 8.  DRX de caracterização da amostra de NaCl(s)-Al2O3(s). 

 

Fonte: autor. 
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6.2. Análise de Densidade, Dados Experimentais Obtidos e MEV (Pós-CSP) 

 A Tabela 1 apresenta os dados iniciais para a CSP do NaCl(s), da Al2O3(s) e do 

compósito de NaCl(s)-Al2O3(s). Nesta, são apresentados as massas iniciais de sólidos, massas 

finais após a sinterização, parâmetros geométricos das amostras, densidades medidas e 

densidades de referências da literatura. Observa-se, para o NaCl(s), uma perda de massa de 

23%, enquanto que para a Al2O3(s), uma perda de 79%. Já o compósito apresentou uma perda 

de massa de 61%. O NaCl(s) apresentou uma ótima sinterabilidade nas condições utilizadas, 

sendo obtida uma densidade relativa de 100%. Já a Al2O3(s) apresentou uma densidade 

relativa de apenas 42%. Assim, podemos afirmar que a metodologia escolhida não é eficiente 

para a sinterização da alumina pura. Já o compósito apresentou uma densidade relativa de 

70%. Essa densidade foi calculada considerando uma proporção de 50% Al2O3(s) e 50% 

NaCl(s), entretanto, observando-se as perdas de massa dos dois materiais isoladamente 

podemos inferir que esse não é uma estimativa correta. Aplicando as perdas individuais do 

NaCl(s) e Al2O3(s) obtemos uma proporção final de 27% de Al2O3(s) e 73% de NaCl(s) e uma 

densidade “teórica” de 2,55 g/cm3. Assim, a densidade relativa estimada seria de 80%. 

Entretanto, o resultado de DRX indica uma proporção até menor de Al2O3(s), embora esse 

cálculo não tenha sido feito pois exigiria um refinamento da estrutura. É esperada uma perda 

de massa durante o CSP, entretanto as perdas observadas nesse trabalho são altas e desiguais 

para o compósito. Essa característica prejudica a estequiometria do compósito, 

principalmente quanto ao teor de Al2O3(s). 
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Tabela 1. Dados Experimentais 

   

 

A Figura 9 apresenta fotografias para as amostras de Al2O3(s) (a), NaCl(s) (b),  e NaCl-

Al2O3(s) (c) sinterizadas à frio. As amostras não apresentaram trincas, entretanto observou-se 

que a metodologia não foi eficiente para sinterizar a Al2O3(s) pura e nem tão eficiente para 

sinterizar o compósito. 

 

        a)                                           b)                                         c) 

 

 

 

 

Figura 9. Produtos obtidos ao fim da execução de CSP das amostras de NaCl(s), alumina e NaCl(s)-alumina: a) 

Amostra de Al2O3(s) com fina camada de tinta de prata sobre a superfície; b) Amostra de NaCl(s); e c) Amostra 

do compósito NaCl(s)- Al2O3(s) com fina camada de tinta de prata sobre a superfície. (fonte:autor) 

 

A Figura 10 apresenta as imagens de microscopia eletrônica de varredura para o 

compósito sinterizado via CSP. As imagens foram feitas da superfície do corpo cerâmico 
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limpo em ultrassom. Uma superfície bastante densa é observada, essa alta densidade não é 

compatível com as densidades relativas estimadas para o compósito, mais um indicativo da 

perda significativa de alumina durante o processo. O tamanho de grão foi estimado, 

utilizando o método dos interceptos, no valor de 66 ± 28 µm. Nossas imagens não permitiram 

uma definição exata dos interceptos, portanto trata-se de uma estimativa (Figura 11).  

 

 

 

 

 

a)                                                                          b) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        c) 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Imagens de microscopia eletrônica de varredura da superfiie do compósito Al2O3(s)–NaCl(s) com 

aumentos de (a) 670X, (b) 500 X e (c) 371X. (fonte:autor) 
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              Figura 11.  Perfil e distribuição de tamanho granular: Amostra de NaCl(s)-Al2O3(s). 

 

 

6.3. Caracterizações Elétricas das Amostras 

As amostras foram caracterizadas utilizando a espectroscopia de impedância. A 

Figura 12 apresenta os resultados de permissividade em função da frequência para as 

amostras de NaCl(s), Al2O3(s) e NaCl(s)- Al2O3(s). Todas as amostras apresentam uma dispersão 

nos valores em baixas frequências. As amostras de NaCl(s) e Al2O3(s) apresentaram um 

comportamento muito parecido enquanto que a Al2O3(s) pura apresentou menores valores de 

permissividade.  
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             Figura 12.  Permissividade Elétrica x Frequência: Amostra de NaCl(s)-Al2O3(s). 

 
                                                                 (fonte:autor) 

 

 A Figura 13 apresenta os resultados de resistividade para as amostras de NaCl(s), 

Al2O3(s) e NaCl(s)-Al2O3(s) em função da frequência. A amostra de Al2O3(s) pura apresentou a 

maior resistividade enquanto que o compósito apresentou a menor resistividade. Novamente 

o compósito e o NaCl(s) puro apresentaram comportamento semelhante.  
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Figura 13.  Resistividade Elétrica x Frequência: Amostra de NaCl(s)-Al2O3(s). 

                         
                                                                   (fonte:autor) 

 

Observando-se a Figura 13, nota-se que o compósito apresenta uma permissividade 

elétrica superior a cada uma das duas amostras separadamente. Isto se dá pela interação 

intergranular dos grãos de NaCl(s) com os de Al2O3(s). Por meio do processo de sinterização, a 

densificação da peça, que por si só reduziria a quantidade de espaços intersticiais vazios 

(prejudiciais à condução elétrica da peça), permite um acréscimo na área superficial de 

contato intergranular e uma maior coesão entre os grãos. Além disto, a sinterização à frio 

intensifica as interações entre os materiais de base por ser feita com auxílio de umidade 

(proveniente da amostra de NaCl(s)), isto facilita não só o processo de sinterização como 

parece aumentar a condutibilidade elétrica do material ao formar caminhos de condução mais 

homogêneos. Este fato pode ser também observado no Figura 13, que esboça uma redução 

na resistividade elétrica do compósito, o que por sua vez corrobora o fato de que a este foi 
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sinterizado, mesmo que não totalmente em relação à densidade crstalográfica esperada, e 

apresentou um aperfeiçoamento em sua condutibilidade. 

 

6.4. Resultado Inesperado 

A amostra de NaCl(s)-Al2O3(s), após sinterizada à frio, apresentou uma elevada 

aderência ao molde onde foi prensada, no cilíndro de forma, e considerável resistência 

mecânica. Logo após o término do processo, teve-se uma enorme dificuldade de se separar a 

amostra de seu molde, tentou-se pressionar com as mãos e luva de forno, sem sucesso, em 

seguida, foi utilizada uma chave de fenda e força manual, também sem sucesso. Após alguns 

minutos, a amostra e o molde esfriaram e enfim pôde-se, ainda com dificuldade, libertá-la. 

Conforme Figura 14: 

 

                                             a)                                                     b)  

  

 

 

 

 

 

                                      c)                                 d)                                                                 

 

Figura 14. Amostra sinterizada e presa ao molde até certo tempo após a liberação da fonte térmica para o 

processo de CSP: a) Amostra de NaCl(s)-Al2O3(s) presa em seu molde, vista vertical; b) Amostra de NaCl(s)-

Al2O3(s) presa em seu molde, vista horizontal; c) Amostra de NaCl(s)-Al2O3(s) presa em seu molde, vista 

superior; e d) Molde após a retirada da amostra de NaCl(s)-Al2O3(s), vista superior. (fonte:autor) 
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Levando-se em consideração que as amostras de NaCl(s) e de Al2O3(s) puras, 

submetidas ao mesmo processo da amostra de Al2O3(s)-NaCl(s), não aderiram ao molde e 

foram retiradas com menos dificuldade (menor emprego de força manual e menor tempo de 

espera para que o conjunto molde-amostra esfriassem), considera-se então que a interação 

amostra-molde foi característica do compósito. A partir disto, analisa-se a situação com os 

devidos fatores: pressão, temperatura, NaCl(s) umedecido, Al2O3(s) e molde metálico de ferro-

carbono. A aderência pode ser atribuída a uma interação química e/ou física entre o material 

e o molde. Do ponto de vista químico: a alumina não é solúvel em água 12, então a umidade 

proveniente da amostra de NaCl(s) não teria surtido efeito sobre ela; o NaCl(s) umedecido 

poderia ter liberado alguns íons Na+
  e Cl-, no entanto, não há interação entre ferro metálico e 

sais sem a presença de água em abundância, corrente elétrica e/ou algo que funcione como 

ponte salina, ou seja, não seria plausível ter reações de óxido-redução; e não há interações 

químicas entre os materiais de bases do compósito de forma que se tenha um novo tipo de 

material e outras formas de interações químicas superficiais com o molde. Do ponto de vista 

físico: a elevada pressão e temperatura somados ao processo de sinterização do pó podem ter 

levado a superfície da peça a um estado de compactação e contato ideais, ou seja, ao fim do 

processo, a força de atrito entre o molde e a peça pode ter atingido valores muito mais 

elevados do que uma pessoa comum consiga exercer manualmente, o que explicaria a 

dificuldade de extrair a amostra. Para se ter certeza da razão por trás do ocorrido, mais testes 

detalhados deveriam ser executados, no entanto, isto foge do escopo desta pesquisa. 

 

7. Conclusões 

Por meio dos testes de DRX, foi possível eliminar a existência de impurezas nas 

amostras de base para a confecção do compósito em estudo e certificar a autenticidade das 
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etapas subsequentes. A partir disto, os pós de NaCl(s) e alumina foram devidamente 

preparados e misturados formando um único pó, que foi sinterizado à frio em seguida.  

As análises de MEV mostraram superfícies homogêneas e constantes quanto menores 

foram as escalas empregadas, sem, em nenhuma destas, apresentar falhas consideráveis ou 

quaisquer nuâncias consideráveis entre os grãos do compósito. 

Apesar disto, o cálculo de densidade cristalográfica superior àquele observado 

experimentalmente mostra que o produto final teve uma densificação inferior à esperada. 

Com isto, conclui-se que a CSP, da forma como foi executada nesta dissertação, não 

permite que a Al2O3(s) seja sinterizada totalmente, apenas parcialmente. 
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