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RESUMO

O  método  de  Sinterização  por  Plasma  Pulsado  apresenta  processamento  rápido  

quando comparado com técnicas convencionais de sinterização, tornando possível o  

controle do crescimento de grãos durante a sinterização, assim como o controle da taxa  

de difusão em compostos multimateriais. Esse controle permite obter também materiais  

de composição gradativa e materiais nano estruturados. Pós de sílica vítrea e sílica  

cristalina  de  altas  purezas  foram  sinterizadas  em  forno  de  Plasma  Pulsado  à  

temperaturas próximas a 1350°C, i.e., acima da temperatura de amolecimento da sílica  

vítrea e abaixo da temperatura de fusão do cristal de quartzo. Como resultado, obteve-

se compósitos de matriz de sílica vítrea reforçado grãos de quartzo  cristalino,  com  

relação  matriz/reforço  em quase  toda  gama  de  composição  desejada,  assim como  

dimensões controladas dos grãos cristalinos de reforço. Medidas de difração de raios-X  

e  medidas de densidade mostraram a possibilidade da manufatura  de um material  

vitrocerâmico único de cristalinidade e densidade controladas.

Palavra-chave: sílica vitrea, vitrocerâmica, sinterização por plasma pulsado.

INTRODUÇÃO

Sinterização é o processo em que partículas finas de um determinado material se 

unem para diminuir sua energia livre e formar um único sólido. No processo, a matéria-

prima é aquecida de modo que seja atingida a energia de ativação de fenômenos de 

transporte de massa como difusão de superfície  e de contorno de grão (Rahaman, 

55º Congresso Brasileiro de Cerâmica, 29 de maio a 01 de junho de 2011, Por to de Galinhas, PE, Brasil

1695



2008),  onde  as  altas  temperaturas  por  um  longo  tempo  de  tratamento  levam  ao 

aumento  do  tamanho  médio  de  grão  já  que  isso  reduz  a  energia  total  dos  seus 

contornos (Porter et al, 2009).

A sílica ou SiO2 na forma amorfa solidificada recebe o nome sílica vítrea ou sílica 

fundida  e  apresenta  importantes  aplicações  em  diferentes  setores  da  indústria  de 

tecnologia avançada como na produção de fibras ópticas comunicadoras, sensoras e 

amplificadoras (Doering, 2007), na fabricação de cadinho para crescimento de cristal de 

silício monocristalino, confecção de lentes especiais, separadores de feixes, máscaras 

para litografia,  e  outros (Botton,  1981;  Bansai,  1986;  Yamahara,  2001;  Nascimento, 

2007; Doering, 2007; Iota, 2011)

Neste trabalho investigamos a obtenção da sílica vítrea e de compósitos de SiO2 

puros pelo processo de sinterização por plasma pulsado, a partir  de três diferentes 

matérias-primas de SiO2. Nos experimentos realizados, pós de sílica cristalina e amorfa 

de diferentes granulometrias, foram sinterizados separadamente e também misturados 

na forma de compósitos, sendo os resultados analisados por difratogramas de raios-X e 

medidas de densidade.

Sinterização por plasma pulsado
A técnica de sinterização por Plasma Pulsado (SPS - Spark Plasma Sintering) têm 

se  destacado  por  permitir  a  obtenção  de  consolidados  de  alta  densidade  com 

crescimento de grão mínimo, onde as altas taxas de aquecimento geradas, tipicamente 

entre 100 e 600°C/min.,  levam a amostra rapidamente a altas temperaturas,  o  que 

favorece  os  mecanismos  de  densificação  como  difusão  de  contorno  de  grão  em 

detrimento  dos  mecanismos  não  densificadores  (Rahaman,  2008). A  compressão 

mecânica da amostra é outro fator que acelera a densificação do material no processo 

SPS. Devido a essas e outras características diferenciadas, a sinterização por Plasma 

Pulsado se tornou referência na fabricação de materiais com gradação funcional, os 

denominados  MGFs  (Tokita,  2000),  e  de  materiais  nano-estruturados,  através  da 

utilização dos nanopós.

A  sinterização  por  SPS  caracteriza-se  pela  aplicação  de  pressão  uniaxial  na 

matéria-prima e pela geração de calor por pulsos de alta corrente elétrica aplicados 
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diretamente na amostra e no molde. A elevação da temperatura ocorre devido ao efeito 

Joule no molde, punções e eventualmente entre as partículas do pó quando estas estão 

em contato, assim como ao faiscamento (plasma) gerado nos espaços vazios entre as 

partículas da matéria-prima processada (Tokita, 2000; Rahaman, 2008; Garai, 2010). A 

representação esquemática do sistema SPS é mostrada na Figura 1. 

A sílica vítrea
Das quatro principais formas polimórficas da Sílica: Quartzo, Tridimita, Cristobalita 

e Líquido (SOSMAN, 1967). Uma vez fundido, a sílica líquida quando resfriada, seja de 

forma rápida ou lenta, dá origem à sílica vítrea que também possui estrutura amorfa, de 

alta viscosidade, com características de um sólido. A passagem da forma líquida para a 

forma vítrea ocorre na chamada temperatura de transição vítrea ou “Tg“ e como ambas 

as  estruturas  são  amorfas,  elas  se  diferenciam  somente  pelas  viscosidades  que 

apresentam. Qualquer das formas cristalina da Sílica pode ser convertida para sua fase 

amorfa se for aquecida a uma  temperatura apropriada. O quartzo, por exemplo, funde 

a aproximadamente 1400°C [SOSMAN, 1967].

a) b)

Figura 1. a) Diagrama esquemático do processo de sinterização por plasma pulsado 

(Rahaman, 2008); b) Detalhes do molde (Garay, 2010)
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A  sílica  vítrea  possui  vasta  aplicação  industrial  devido  às  suas  propriedades 

diferenciadas tais como: baixo coeficiente de dilatação térmica, baixo coeficiente de 

condutividade térmica, alta durabilidade química, estabilidade a altas temperaturas e a 

alta transparência óptica em um vasto intervalo do espectro luminoso (Bansal, 1986). 

No processo de fabricação dos circuitos integrados à base de silício, a sílica vítrea é 

utilizada como matéria na fabricação dos dispositivos que entram em contato direto com 

o “wafer” de silício e dos precursores dopantes (cestas, tubos, etc.) assim como dos 

cadinhos utilizados no crescimento do cristal  de silício monocristalino pelo processo 

Czochralski. Neste último exemplo, por utilizar altas temperaturas de processamento, a 

vida útil dos cadinhos de sílica vítrea se resume a poucas corridas por deformação do 

próprio cadinho. Uma das soluções utilizadas para se aumentar a vida útil do cadinho 

para Czochralski é fazer uma devitrificação controlada para aumentar a viscosidade da 

sílica (Mc Nulty, 2005). No entanto, a devitrificação superficial na forma de cristobalita 

pode  comprometer  o  processo uma vez  que parte  da  cristobalita  pode se  soltar  e 

contaminar o banho de silício fundido.

A Sílica vítrea pode ser obtida por diferentes processos (Bruckner, 1970; Torikai, 

1994;  Suzuki,  1998;  Koide,  2002;  Mayerhöfer,  2008)  sendo  estes  muitas  vezes 

responsáveis pelas características particulares do material  final  como a viscosidade, 

transparência,  homogeneidade,  etc.  A  sinterização  é  um  dos  possíveis  processos 

utilizados na obtenção do material vítreo, seja a partir de pó de sílica cristalina ou a 

partir de pó do material amorfo.

METODOLOGIA

Neste trabalho, foi realizado um estudo minucioso do processo de sinterização da 

sílica  de  diferentes  procedências,  como  pós  cristalinos  e  amorfos  em  diferentes 

granulometrias e purezas, para se encontrar as melhores condições de processamento 

para obtenção da sílica vítrea livre de bolhas, assim como de um material vitrocerâmico 

de sílica pura.
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- Matérias-primas
A tabela 1, a seguir, descreve os tipos de matérias-primas de sílica de alta 

pureza utilizadas neste trabalho:

Tabela 1. Características dos pós utilizados nos experimentos.

Tipo de pó
Estrutura 

cristalina

Tamanho 

médio de 

partícula

Processo de obtenção
Instituição/Empresa 

fornecedora

Cristalino
Quartzo 

alpha
~ 100 µm

Moagem e purificação 

de lacas de quartzo
Kyushu Ceramics

Amorfo - ~ 100 µm Processo Sol-Gel Mitsubishi Kasei
Nanopó 

amorfo
- 30 a 200 nm

Deposição de vapor 

(VAD)
LIQC-Unicamp

- Preparação do molde e sinterização por SPS
Para os experimentos foi  utilizado um molde de grafite  de alta  pureza e alta 

densidade,  de  diâmetro  interno de 20  mm,  o  qual  é  fechado  por  dois  punções  do 

mesmo material. A amostra do pó de sílica é alojada entre os punções, como mostrado 

na Fig. 1 b). É realizado uma prensagem manual do pó para uma melhor compactação 

“em verde” da amostra, essencial nos casos das amostras de nanopós. O molde com a 

amostra é então posicionado na câmara de sinterização do equipamento SPS modelo 

DR.SINTER®  -  SPS1050,  fabricado  por  SPS  Syntex  Inc.,  Japão,  locado  no 

Departamento de Engenharia Mecatrônica da Escola Politécnica da Universidade de 

São  Paulo;  operada  com  atmosfera  de  baixa  pressão  (entre  10  e  15  Pa),  sob 

compressão axial nos punções da ordem de 2KN. 

Foram utilizadas taxas de aquecimentos entre 40 e 150°C/min., sendo a medida 

de temperatura aquisitada por um pirômetro óptico apontado para a superfície externa 

do molde.  A temperatura e esforço de compressão axial  foram controlados por  um 

sistema programável PID retroalimentado, e a contração axial da amostra, assim como 

a pressão de vácuo da câmara foram monitoradas durante todo o processo. 

Para a obtenção da vitrocerâmica de sílica pura, foram misturados de pós de 

SiO2  cristalinos e amorfos em três proporções distintas, listados na Tabela 2, tendo-se 
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fixado  uma  única  rotina  de  programação  da  temperatura  e  compressão  axial  no 

processamento de sinterização.

Tabela 2. Proporções mássicas entre pó cristalino e amorfo utilizados nas 

misturas de matérias-primas.

Amostras
Massa de pó 

cristalino (g)

Massa de 

pó amorfo 

(g)

Massa 

total (g)

Quantidade de 

pó cristalino (%)

Quantidade de 

pó amorfo (%)

Mistura 1 3,990 1,710 5,70 70 30
Mistura 2 2,732 3,04 5,77 47 53
Mistura 3 1,724 3,994 5,72 30 70

- Medidas de densidade
A medição da densidade das amostras foi realizada com base no princípio de 

Arquimedes com o auxílio de uma balança analítica (Hummel, 1986). Foram medidas 

as massas a seco e a úmido (submerso na água), e conhecendo-se a densidade da 

água na temperatura em que a medição foi realizada é possível calcular a densidade da 

amostra (da) através da Eq. (1):

     da = ma.dag/mad (1)

Onde,  ‘ma’ é a massa da amostra, ‘dag’ a densidade da água para à temperatura de 

medição e ‘mad’ a massa de água deslocada. 

- Difratograma de Raios X
Medidas de difração de raios X foram realizados nas amostras obtidas de pós 

sinterizados  individualmente,  assim  como  dos  compósitos  vitrocerâmicos.  O 

equipamento utilizado foi o DMax2200 Rigaku X-ray diffractometer equipado com tubo 

de CuKα e filtro de Ni, e operado em 40 kV e 20 mA; arranjo θ-2θ no intervalo 10° < 2θ  

< 65° e passo de varredura de 0.01°, pertencente ao laboratório Ciclo Integrado do 

Quartzo da Faculdade de Engenharia Mecânica – Unicamp.
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RESULTADOS E DISCUÇÕES

- Matérias-primas sinterizadas separadamente
O  três  tipos  de  pós  utilizados  nos  experimentos  foram  sinterizados 

individualmente e, para todos eles, obteve-se Sílica vítrea transparente livre de bolhas. 

A  tabela  3  mostra  os  parâmetros  do  processo  de  sinterização  dos  experimentos 

realizados, assim como os valores da densidade medida pelo princípio de Arquimedes, 

e a contração axial monitorada pelo equipamento.

Tabela 3. Parâmetros de processamento para diferentes tipos de matérias-primas de 

SiO2 sinterizadas independentemente pela técnica SPS.

Tipo de 

pó

Massa 

(g)

Taxa de 

aquecimento 

(°C/min.)

Tempera-

tura final 

(°C)

Tempo de 

patamar 

(min.)

Contração 

axial (mm)

Densidade 

(g/cm3)

Cristalino 5,7 60 (todo processo) 1455 2 1,2 2,216
Cristalino 5,7 140 (após 750°C) 1610 0 1,3 2,200
Nanopó 

amorfo
2,5

40 (até 840°C),

100 (após 840°C)
1225 4 7,5

2,198

Nanopó 

amorfo
2,5 150 (após 600°C) 1360 0 8,5

2,165

Amorfo 5,7
40 (até 840°C),

100 (após 840°C)
1230 4 3,5 2,203

Para o pó cristalino de quartzo alpha, utilizando-se uma taxa de aquecimento de 

60°C/min. e temperatura final de 1455°C obteve-se material totalmente amorfo e livre 

de bolhas como o mostrado na Fig. 2. Utilizando-se altas taxas de aquecimento para 

minimizar o ar tempo de sinterização observou ser necessário aumentar a temperatura 

máxima do processo para compensar a lenta difusão de calor no grão de Sílica, onde 

para taxa de aquecimento da ordem de 140°C/min. exigiu temperatura final de 1610°C 

para se obter sílica vítrea totalmente amorfa e transparente.
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Figura 2. Amostra obtida a partir de pó cristalino com 

          taxa de aquecimento de 60°C/min. 

Na sinterização a partir de nanopós, observou-se que em temperaturas próximas 

a 700°C o material  apresentou grande liberação de gases que se aprisionavam na 

estrutura  do  consolidado  em  forma  de  bolhas,  quando  sinterizada  com  taxa  de 

aquecimento da ordem de 140°C/min., tornando o material opaco e pouco denso (vide 

Fig. 3 (a)). Utilizando-se baixa taxa de aquecimento (40°C/min.) até a temperatura de 

840°C, dando tempo para que a bomba de vácuo removesse os gases liberados antes 

do início  da  densificação,  obteve-se sílica  vítrea  transparente  livre  de  bolhas como 

observado na Fig. 3 (b), mesmo utilizando altas taxas de aquecimento em temperaturas 

acima de 840°C. 

(a) (b)

Figura 3. Consolidados de nanopós de sílica com taxas de aquecimento de 

(a) 140°C/min. e (b) 40°C/min. até temperatura de 840°C.

A  temperatura  final  utilizada  para  obtenção  do material  vítreo  a  partir  do  pó 

amorfo foi  semelhante ao do nanopó (~1225°C),  uma vez que ambas as matérias-
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primas possuem estrutura amorfa.  No caso do pó cristalino foi  necessário  atingir  a 

temperatura de fusão do quartzo, acima de 1400°C (SOSMAN).

A contração axial durante a densificação foi maior para o nanopó do que para os 

outros pós com tamanho de partícula da ordem de micrômetros, conforme mostrado na 

tabela 3. Isso ocorre em virtude de se ter maior porosidade para menores tamanhos de 

partículas.

As amostras vítreas transparentes e livres de bolhas obtidas a partir dos três 

tipos de pós apresentaram densidades próximas de 2,200 g/cm3, valor encontrado na 

literatura para a densidade da sílica vítrea (Bansal, 1986). Difratogramas de raios-X 

dessas amostras indicou uma estrutura totalmente amorfa, sem a presença de picos de 

difração e com halo característico de material amorfo (Fig. 4 a).

Figura 4. a) Difratograma de raios-x típico das amostras sinterizadas transparentes; 

b) Difratograma de raios-x da amostra vitrocerâmica 50/50.

Sinterização a partir da mistura de pós de SiO2

Misturas de pós de sílica amorfa e cristalina, na proporção respectiva de 50/50 e 

70/30,  foram  sinterizadas  sob  as  mesmas  condições  de  processo  (taxa  de 

aquecimento,  pressão mecânica, etc), fixando-se a temperatura final de sinterização 

em 1350°C, acima da temperatura de sinterização do pó amorfo,  porém abaixo da 
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temperatura de fusão do pó cristalino.  Desta forma, obteve-se compósitos de sílica 

densificada formada por uma matriz vítrea de SiO2 reforçada com partículas de SiO2 

cristalino, isto é, vitrocerâmicas de sílica pura. Os difratogramas destas amostras (Fig. 4 

b) indicaram picos de intensidade correspondentes ao do cristal de quartzo alpha, sem 

a presença de cristobalita.Medidas de densidades das amostras vitrocerâmicas estão 

listados na tabela 4:

Tabela 4. Valores de densidades das vitrocerâmicas medidas.

Uma maior  densidade  das  vitrocerâmicas  em  relação  ao  vidro  de  sílica  era 

esperada uma vez que a densidade do cristal de quartzo é de aproximadamente 2,54 

g/cm3 enquanto  que  do  vidro  de  sílica  é  de  2,20  g/cm3.  No  entanto,  a  amostra  1 

apresentou  menor  valor  de  densidade,  em virtude  da  grande  quantidade  de  grãos 

cristalinos ter dificultado a penetração do SiO2 amorfo nos poros da amostra, formando 

assim  grande  quantidade  de  porosidade  fechada  na  estrutura  do  consolidado, 

reduzindo sua densidade.

CONCLUSÕES

Sílica  vítrea  foi  produzida  por  sinterização  por  Plasma  Pulsado  a  partir  de 

diferentes matérias-primas de sílica pura: pós com estrutura amorfa e cristalina com 

partículas  com dimensões  na  ordem de  micrômetros  e  nanômetros.  Todos  os  pós 

processados  separadamente  foram  convertidos  em  monólitos  de  SiO2 vítreos 

transparentes e livres de bolhas, ao passo que a mistura do pó cristalino com o amorfo  

gerou  um material  vitrocerâmico  opaco  composto  por  uma  matriz  de  sílica  amorfa 

reforçada com grãos de sílica cristalino (quartzo alpha). 

Amostra Composição Densidade (g/cm3)

1 30% amorfo e 70% Cristalino 2,186

2 53% amorfo e 47% Cristalino 2,328

3 70% amorfo e 30% Cristalino 2,300
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Temperaturas próximas a 1455°C foram suficientes para a fusão e densificação 

completa do pó cristalino a uma taxa de aquecimento de 60°C/min., enquanto que para 

uma  taxa  de  140°C/min.  foi  necessária  uma  temperatura  final  próxima  de  1610ºC. 

Nanopó  e  pó  amorfo  foram  compactados,  independentemente,  em  temperaturas 

próximas de 1225°C. A redução da taxa de aquecimento na sinterização do nanopó foi 

necessária para aumentar o tempo de ação da bomba de vácuo na retirada de gases 

liberados  pelo  nanopós  em  temperaturas  próximas  a  700°C,  antes  do  início  da 

consolidação.

Compostos vitrocerâmicos de sílica pura,  formados por  sílica vítrea reforçada 

com grãos de quartzo alpha, numa larga faixa de composição e dimensões dos grãos 

cristalinos, foram possíveis de serem obtidas por SPS, cujas propriedades mecânicas 

ainda estão em avaliação.
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QUARTZ CRYSTAL REINFORCED QUARTZ GLASS BY SPARK PLASMA 
SINTERING

ABSTRACT

The  Spark  Plasma  Sintering  presents  fast  processing  time  when  compared  to 
conventional  sintering  techniques.  This  allows  to  control  the  grain  growth  during 
sintering as well as the diffusion rate of a multi-material compounds, and make possible 
obtainment of functionally graded materials and nanostructured compounds.
Powders  of  high  purity  silica  glass  and  crystalline  silica  were  sintered  in  a  SPS 
equipment at temperatures around 1350° C, i.e.,  above the softening temperature of 
silica glass and below the melting temperature of  quartz  crystal.  As a result,  glass-
ceramics  with  pure  silica  glass  matrix  reinforced with  crystalline  alpha-quartz  grains 
were fabricated at almost any desired range of composition, as well as controlled size of  
the crystalline reinforcement. X-ray diffraction and density measurements showed the 
possibility  to  manufacture  a  well  controlled  density  and  crystallinity  glass-ceramic 
materials. 

Key-words: silica glass, glass-ceramics, spark plasma sintering.
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