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RESUMO
Neste traba lho, faz-se uma retrospecti va da importância do quartzo nat ural para o desenvolvimento dos dispositivos
pieze létricos usados maci çamente na indústria de instrumentação c equipamentos elctrôn icos. Inic ialm ente, apresenta-se
a estrutura e as propriedades que fa zem do quartzo um material singular, não só pela sua importânci a tecnológ ica, mas
também pel o seu papel na compreensão de fenômenos li sicos e geo lógicos. São consideradas as a pi icações do quartzo
natural nas diferentes fases do desenvolvimento da indústria de dispositivos pi czelétricos, ressaltando o reflexo desse
avanço na ex ploração dos recursos naturais c no aprimoramento da produção de cristais c ulti vados pel a síntese
hidroténnica. Procura-se mostrar porqu e, desde a Segunda Guerra Mundial, os recursos de quartzo natural do Brasil
contribuem decisivamente para a indústria de dispos itivos piezcl étricos. Tendo cm vista novas perspect ivas de aplicação
desses recursos, relata-se, cm seguida, a inOuência da concentração de impurezas sobre as respostas à radiação ioni zante
c em issão tcnnolum inesccnte do quartzo natural. Por fim, procura-se cxplicar porque o sistema produtivo brasileiro,
durante ma is de me io século, não consegu iu aglutinar me ios que possibi litem um apro ve itamento das ocorr0ncias de
quartzo, ocupando posição periférica no domínio das tec nologias de ressonadores c crescimento de cristais.
PAL AV RAS-C HAVE: cri sta l de rocha. cresc imento hid rotérmico, ressonador, radiação , impurezas.

1. INTRODUÇÃO
A fas e estável da s ílica (Siü ~ ) à temperatura ambien te, conhecida como quartr.o-a, é um dos minerais mai s a bundantes
da crosta terrestre, cerca de 12% (Frondel, 19ó2). Ela ocorre na composição de roch as magmáticas, sedimentares e
metamórficas, na forma monocri sta lina (quartzo hi alino ou crista l de rocha, amctista, citrino, quartzo cn fuma çado. rosa,
le itoso, morion e prás io), na forma policrista lina (quartz ito, calccdônia e ágata) c amorfu (opala). Ass im , o quartzo-a
ocupa posi ção de destaqu e na geo logia estrutural e na mineralogia. Por excmplo, a microestrutura dos quart:1itos e o
comportamento reológico do quart zo-a à pressões e temperaturas elevadas são importantes para a compreensão dos
mecanismos de defonnações plástica da crosta terrestre . Recentemente, a tran sição de filse a-j) do Si0 2 (Frondel, 1%2),
que à pressão atmosférica ocorre a 573"C, pcmlitiu, através de reflexões sísm icas, a estimativa da temperatura cm
regiões do Tibet Central compreendidas entre I X c 32 km de profundidade (Mcchic ct ai., 2004).
O quartzo-a ( a denominação a poderá ser omitida daqui para frente) é um material ex tremamente atrativo para várias
aplicações industriais. Â prime ira delas consiste no emprego de areias c quartzitos para a construção c ivil. Em segundo
lugar, o quartzo é usado, em grau s de pureza variados, na produção de tintas, esmaltes, porce lanas, louças sanitári as,
vidros con venc iona is e s íli ca vítrea para a produção de prismas , filtros, lentes e fibras ópticas. Por fim , o quartzo é o
materia l mais utili zado para a prod ução de disposi ti vos pieze létri cos para medi ções de grandezas tisicas por intetmedio
do monitoramcnto da freqU ência de ressonância IH> domínio dos ultrasons (Bricc, 19H 5) . Como ressonadores, os cri stais
de quartzo são usados para sincroni zar osciladores c lctrôn icos de relógios, computadores, transmi ssores c receptores de
rádi o e T V, e sistemas so fistic ados de navegação espac ial de aeronaves, mísseis c satélites. Sendo el e um meio
anisotrópico, sua freqUência de ressonância depende do ângulo de corte do el emento ressonante. Por isso, ressonadores
acústicos à quartzo também são empregados na fabricaçào de scnsor<::s de temperatura, fo rça, pressão, ace leração,
detecção de gases e rcaçôes quím icas cm mei os gasosos. As at ividades de prospecção c cx traçào de petró leo, por
exemp lo, são dependentes de sensores a quartzo para acompanhamento da press5o c temperatura dos poços.

A hegemonia do ressonador a quartzo no campo da in strumentação el ctrônica decorre da estabilidade, lin ea ridade e
prec isão de sua resposta em freqUênc ia cm curtos c longos períodos de tempo. A escolha do quartzo també m se deve à
abu ndânci a de cri sta is natura is com alto grau de perfeição cristalina. f~ por este motivo que, durante os últimos 65 anos,
as ocorrênci as de quartzo natural ex istentes no território brasileiro tiveram um papel fundame ntal no desenvol vimento
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da indústria internacional de instrumentação cletrônica. O objetivo deste trabalho é justamente resgatar este papel, por
meio de uma descrição sucinta de sua estruturn, propriedades e aplicaçôe~. Cabe também analisar aqui o reflexo de:.!>e
desenvolvimento tecnológico sobre o cenário nacional, seja na produção e beneficiamento, seja na abertura de caminhos
para o aproveitamento in locco dos recursos naturnis.

2. ESTRUTURA E PROPRIEDADES
Diversos hvros-tcxto, sobretudo cm llngua inglesa, descrevem a estrutura c as propriedades das fases alotrópicas da
sflica. Frondel ( 1962) e llcaney e Prewitt ( 1994) são dois exemplos. Neste item, serão apresentadas a estruturn do
quartzo-o. e as propriedades mais relevantes para a indústria de dispositivos piczelétricos. O quartzo-a pertence ao
sistema trigonal e à classe de simetria 32. A ausência de plano e centro de simetria faz com que os cristais desta classe
sejam enantiomorfos, i.e , suas imagens especulares não se sobrepõem. Por esse molho, encontram-se cristais ditos
quartzo direito e quanzo esquerdo. Eles diferem tanto em relação à morfologia externa (Figurn I) quanto no que diz
respeito ao sentido de rotaçno (direito ou esquerdo) das moléculas Si04 e da luz polari.!:ada em tomo do eixo óptico do
cristal, paralelo ao eixo cristalográ(ico c da cela unitária. Quando ocorre o intercrescimcnto de cristais direito e
esquerdo, di...:-se que o cristal apresenta a geminação (ou macia) que segue a lei do Brasil, formando urna estrutura de
domínios que estão simetricamente relacionados por a um plano de simetria perpendicular a <1120>.
O eixo c é de ordem 3 (trigonal) e corresponde â direção de maior simetria da cela unitária. Perpendiculares a ele, têmse três eixos polares de ordem 2 (a~> a 1 e a 3) separados de 120". A Figum l(c) apresenta as projcções dos átomos de Si e
O no plano perpendicular no eixo de ordem 3 (000 L). A cela unitária do quartzo-a possui três átomos de silicio e seis de
oxigênio. Os íons st• tem coordenação tetraédrica, ou seja, eles ocupam os centros dos tetraedros cujos vértices são
ocupados pelos íons o-2• A cocslio do tetraedro é garnntida por forças interatômicas de natureza eletrostática, entre os
ions Si-o~ c o·2 adjacentes. Já a coesão entre tetraedros se dá pela ação de ligações covalentes. Dessas interações, resulta
que as ligações Si-O têm caráter misto, sendo 40% iônica e 60% covalente. Os parâmetros da cela unitária à
temperatura ambiente são a .. 4.913 A e c .. 5.405Á.
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Quartzo-a direito (a) e esquerdo (b) com o sistema de eixos onogonais defmido de acordo com a norma IRE
(1949) c projeção das posições atômicas no plano basal (0001) (c).

A Figurn I (c) mostra que o quartzo-a tem uma estrutura abena, ou seja, espaços vazios, da ordem de I A de diâmetro,
formam canais ao longo do eixo c. Canais de menor diâmetro ocorrem segundo os eixos a. Por conseguinte, sua
estruturn pode acolher íons intersticiais, como H"", Lt c Na•, sem provocar grandes distorções nos átomos vizinhos.
Graças a esses canais é possível fazer com que impure1as intersticiais sejam removidas (ou substituídas) mediante
aplicação de um intenso campo elétrico à aproximadamente 500°C segundo as direçõcs c e a. Este procedimento é
conhecido como "swceping", sendo realizado em escala industrial no quartzo cultivado (Hallibunon el ai., 1985).

Por possuir poucos elementos de simetria, as propriedades tisicas do quartzo-a dependem fortemente da orientação
cristalográfica. Um tratamento rigoroso de suas propriedades cm função da orientação só pode ser efetuado utilizando a
notação tcnsorial (Nyc, 1985). No campo da piezelctricidade, as propriedades dos cristais silo fomecidas em função de
um sistema de coordenadas ortogonais (X., X1, X3 ou ainda X,Y, Z). Segundo a norma IRE (1949), o eixo X3 (ou eixo
Z) coincide com o eixo cristalográfico c, posicionado no centro de um dos canais. Seu sentido é arbitrário, pois se trata
de uma direçno não polar. O eixo X 1 coincide com uma das direçõcs polares a cujo sentido, para o cristal direito, é
aquele onde aparecem cargas c tétricas negativas quando uma tensão mecânica de tração é aplicada naquela direção. A
direção X2 é normal ao plano formado por X1 e X3 e seu sentido é dctcnninado por X1xX3 • A Figura I mostra o sistema
de coordenadas X.,X2 ,X3 sobreposto às direçõcs cristaloborá:ficas dos cristais direito e esquerdo. Na indústria, a
orientação dos cortes piezclétricos é feita partindo-se de uma placa perpendicular a X 1 e então girada no sentido antihorário dos ângulos <p e em tomo de xl ex •• respectivamente.

e.
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As propriedades elásticas do quartzo sào representadas por um conjunto de seis constantes independentes de rigidez (c11 )
e seis de flexibilidade (s 11 ). Assim como cm qualquer outro sólido cristalino, c 11 permite escrever as tensões ( T,) em
função das deformações (S1) enquanto que -'"ii relaciona as deformações em função das tensões externas (Nyc , 19g5). A
Tabela I apresenta os va lores de c1; e -'"ii determinado pela tccnica do pulso-eco por Bcchmann ( 1958). A partir destas
constantes, chega-se, ao modulo de Young (E) c o coeficiente de Poisson (v) para a dircção cristalina desejada (Nye,
1985). O quartzo apresenta grande rigidez dástica , quando comparado a outros sólidos de peso específico seme lhante, c
suas constantes elásticas são pouco afetadas pela variação de temperatura. Uma característica elástica interessante está
relac ionada com a constante c,,, (ou Sr.r, se a variável independente for a ten são). Enquanto o valor das outras constantes
diminui em função do aumento da temperatura, cr,r. tem um comportamento oposto. Isto làz com que para alguns cortes
pi eze létrieos, a freqüência de ressonânc ia não varie cm função da temperat ura. Este comportamento anómalo de c.. esta
relacionado com a transição de fase a-[3. Uma outra propriedade é a inversão de sinal de c 14 c s 14 entre os domínios da
gem inação que seguem a lei de Dauphiné, caracterizando-o como um sólido ferrobielástico (Aizu, 1973). Como
conseqüência, é possível passar de um domínio para outro mediante a ap licação de tensões mecânicas uniaxiais segundo
direções especílicas. Os domínios da gemi nação Dauphiné estão simetricamente relacionados por uma rotação de 180"
cm torno do eixo c ( Frondcl, 1962 ).
Tabela I

Constantes independe ntes do quartzo-a utili zadas no projeto de ressonadores c sensores.

Constantes Elásticas
Flexibilidade
(I o-" m ~/N)
(109 N/m 2 )
c 11 ~ 86.74
s11 = 12 .77
C))= 107.20
s,_, = 9.60
C44 = 57.94
S44 = 20.04
c 12 = 6.99
sl 2 c- -1.79
11.91
s 1, = -1.22
C1_1
s14 ~ 4.50
C14 = -17.90
s,,, = 39.88
''"' = 29.12
Rigidez

Constantes Piezelétricas
Deformação
Tensão
(lo-" C/NJ
(C/ m 2 )
c 11 = 0.173
di I = 2.31
c 14 = 0.0403
dl4 = -0.727
Constantes de Permissividade Elétrica
Deformação etc.
Tensão constante
(10- 1° F/m)
( I<rl<' F/m)
s
1
0.3997
1: 1r = 0.407J
f: 11
5
t:rn = 0.4103
1: n = · 0.4103

Coeticientes de
Expansão Térmica
(IO''t'C)
a11 = 13.71
a_,, = 7.4R
Densidade
(IOJ kg/m 1 )

p = 2.65

O efeito piczclétrico, descoberto pelos innãos Curie cm 1880, ocorre nas classes de s imetria que não possuem centro ou
planos de s imetria. Trata-se de uma efeito linear, acoplando grandezas mecânicas c clétricas c que se manifesta de duas
formas : efeito direto e efeito in verso (Nye, 1985). O eleito piczcl étrico direto aparece quando uma polarização clétrica
(P1) é induzida por uma tensão (T;) nas làccs onde é aplicada. No quartzo, o ele ito direto ocorre com mais intensidade
nas làces perpendiculares à direçõcs a, a, c a,. É por este motivo que o eixo X é conhecido como eixo clétrico do
cristal. O cteito inverso consiste no aparec imento de uma deformação elástica produzida pela aplicação de um campo
clétrico alternado (1:'1) entre duas faces paralelas do cristal. A piezelctricidadc é uma propriedade tcnsorial de ordem 3,
sendo caracterizada por dois grupos de constantes : d., c e.; (Nye, 19X5). As constantes d" são suficientes para descrever
os efeitos direto e inverso, sendo denominadas constantes pieze létri cas de deformação. O quartzo possui duas
constantes piczelétricas independentes (d11 e d 1.,). As constantes e 11 tamhém representam ambos os efeitos, porém agora
representando as relações entre tensào c campo elétrico (Nyc, 1985), sendo denominadas de constantes piezelétricas de
tensão. Os va lores desses do is grupos de constantes são apresentados na Tabela I. Comparado a outros materiais, as
constantes piezelétricas do quartzo são pequenas, o que significa um etC ito piezclétrico relati vamente fraco. As
constantes d 14 e e 14 tamhém têm seu s inal invertido entre os geminados Dauphiné.
Uma importante característica das substâncias piczclctricas para o projeto de ressonadores acústicos é o seu tàtor de
acop lamento eletromecãnico (k), definido como a razão entre a energia elástica armazenada no cristal c a energia
elétrica disponível. Além das constantes elásticas c piczclétricas, a determinação analítica do tàtor de acoplamento
depende também das propriedades diclétrieas do meio (Nyc, 19X5). A Tabela I traz os dois tipos de permissividades
diclétricas do quartzo, aquelas determinadas à del(mnação constante (1. .\) c aq uelas obtidas à tensão constante (f: 1 .;). k
também pode ser determinado experimentalmente, a partir das freqüências de ressonância e anti-ressonânci a de um
modo de vibração cspccí fico do ressonador ( Brice, 19X5). Outras propri edades importantes para o projeto de
ressonadores são os coeficientes de expansão térmica ( a 11 ) c a densidade (p), amhas apresentadas na Tabel a I.
Como é sabido, o quartzo é um mineral duro cuja dureza na escala Mohs é 7,0. E frágil, não tem clivagem perfeita e
possu i grande resistênc ia química. À temperatura ambiente, ele é atacado somente pelo ácido fluorídrico. A Tabela II
tra z algumas propriedades que ilustram as resi stências mecâ nica c química do quartzo em função da orientação
cristalina. Essas propriedades são importantes para a làbrieação de ressonadores e sensores porque e la se dá por
processos de usinagem por abrasão (corte, retificaçào, lapidação, polimento, etc) e por ataque químico. Pe la Tabela 11 ,
nota-se a influência da anisotropia do cristal sobre sua resistência mecân ica c química.
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Modulo de Young (E), dureza (H), índice de tenacidade à fratura (K1.) e taxa de dissolução (R) do quartzo.

Tabela 2

Plano Cristalino
+ X (ll20)
-X(1120)
y ( 1010)
(0001)
AT -(0111)

z

E ., (I O N/m' )
78.3
78.3
78.3
104.2
127.6

o•

H ,., (I N/m' )
15.2 j_ 1.0
15. 1 ±0.9
16.7 ± 1.1
13.9 0.4
16.0x0.8

Ktc tbl (106 N/mJ'-)

R ldl (nm/s)

0.53 ±0.01
0.55 ±0.01
0.45 0.02
0.66±0.02
0.58 0.02

- 0.4

*
*

-

- 0.2
- 1.2

(a) Calculado a parttr dns constantes elóstoca~ medtdas por Bochmnnn (I 958).
(b) Determilllldo por indcntaçllo estática (Guno et ai. 2001).
(c) Determinado por ataque químico com I'>II,HF a 75"C (Tcllicr, 1984).

3. A PRODUÇÃO DE RESSONADORES
A primeira aplicação tecnológica do quartzo ocorreu em 19 17, quando P. Langevin utilizou uma placa corte-X para
emitir c captar ondas sonoras dentro d'água. O objetivo de Langevin era desenvolver um sistema que pudesse rastrear a
posição de submarinos por meio do som emitido pelas turbinas. A seguir, em 1919, o fisico americano W.G. Cady se
serviu de um cristal de quartzo para controlar a freqUência de um oscilador, passando a ser empregado logo em seguida
para as transmissões rádio-amadoras. No inicio, os ressonares eram produzidos pelos próprios rádio-amadores. Em
1926, um oscilador a quartzo foi utilizado na emissão de sinal da estação de rádio A.T.&T cm Nova York. Mas o
grande salto ocorreu em 1939 quando, para suprir a demanda dos sistemas de comunicação das forças armadas norteamericanas, a produção de ressonadores atingiu cerca de I00.000 unidades. Entre 1941 e 1945. durante o programa
estratégico que culminou com a implantação do QCS (The Quartz Crystal Scction, que em 1945 ocupava uma das salas
do Pentágono) a produção de osciladores atingiu mais de 30 milhões de unidades. Neste período, mais de 6000 pessoas
foram envolvidas na produção de osciladores (Bottom, 1981) usando quartzo namral procedente do Brasil.
O QCS enviou para o Brasil um grande numero de geólogos. engenheiros e técnicos para estudar e explorar as
ocorrências de quartzo natural durante a n• Guerrc1 Mundial. Os trabalhos se concentraram nos estados de Minas Gerais,
Sabia (Stoiber et ai., 1945) e Goiás (Campbell, 1946). conforme se observa no mapa reproduzido na Figura 2. Os
artigos da época ainda são as principais referências sobre a formação geológica das ocorrências de quartzo no Brasil,
muito embora eles se restrinjam a uma descrição dos tipos de depósitos (veios, bolsões, pcgmatitos, eluviais c aluviais),
suas dimensões e, quando muito, descrevem a natureza das rochas encaixantes. Percebe-se, assim, que a gênese dos
cristais hialinos de alta qualidade e gmndes dimensões ainda não foi investigada em função do ambiente geológico e de
parâmetros intervenientes no processo de crescimento dos cristais (pressão, temperatura, compos1ção c movimento da
solução mineralizante, etc). Ressalta-se que este tema é de interesse tanto para a comunidade de crescimento de cristais
quanto para a indústria de dispositivos piezclétricos.

Figura 2 - Áreas produtoras de quarll'o lúalino exp loradas durante a I r• Guerra Mundial (Stoiber ct ai. 1945).
Segundo os autores supracitados, a produção de quartzo picze1étrico era pequena. comparada à quantidade de quart.to
leitoso extraído, ocorrendo na proporção de I: I 000 ou mesmo I: I 0000. Mesmo assim, a quantidade de material
exportado para suprir o stockpile americano foi enonne. Segundo Sotiber et al. ( 1945), cerca de 1,5 milhão de cristais
com peso entre 200 e 10000 g foram sclecionados em apenas um período, durante 1941 c 1945. Se considerarmos os
grandes espaços vazios entre as regiões produtoras e as dificuldades de acesso e transporte da época, pode-se imaginar a
dimensão do empreendimento organizado pelo QCS para exploração do quartzo natural brasileiro. Assim como em
outras épocas da nossa historia, a exploração do quarvo natural também mobilizou grande massa de mão-de-obra
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desqualiticada, constituída por ga rimpeiros que recebiam apenas o suficie nte para a subsistência. Campbell (1946)
destaca o caráter peculia r da mineração brasileira de então. formada por uma rede de intermediários que
comercializavam as peças de quartzo entre a mina c os pontos de exportação. !\credita-se que ainda hoj e este
procedimento esteja cm prática com relação aos grandes blocos de cristais piczclétricos. O período de exploração do
quartzo ocorrido entre I 939 e I 945 é mai s um exemplo da posição periférica ocupada pela economia brasileira dentro
do cont ex to internacion al. O Brasil sempre foi uma nação mercantil. como mostra a história de cada ciclo económico.
Reconhecida a importância estratégica do quartzo para a expansão da indústria clctrónica na segunda metade do século
XX. os EUA e depoi s o Japão lançaram programas agressivos para dominar a tecnologia de crescimento hidroténnico.
i\ experiência do QCS havia mostrado aos norte-americanos que a diversidade de dimensões. formas c qualid ade
estrutural do quartzo natural impedia uma nonnatização dos processos de fabric ação de ressonadores que fosse capaz de
atender a explosão da indú stria de produtos c lctrônicos que estava por vir. Além disso. devia-se preoc upar também com
o esgotamento dos depós itos naturais c com a vulnerabilidade do método de mineração do quartzo no Brasil.
O ressonador consiste e m uma tina placa de quartzo colocado entre doi s clctrodos. Pelo eleito piczclétrico inverso, uma
tensão alternada aplicada nos clctrodos , faz o quartzo vibrar cm uma treqüênc ia que é função das dimensões da placa e
das propriedades elásticas do seu plano de corte. O o sei la dor é o ressonador acrescido de um sistema cletrõni co
constituído de alimentação c transmissão do sinal de frcqü ênci a. A produção de dispositivos a quartzo (osciladores ,
tiltros c sensores) tem expand ido continuameme desde I 960. !\penas no Japão, a produção aumentou de 390 milhões de
peças em 1980 para 2, 13 bilhões em I 990 (Taki, 1990). De acordo com a Associação das Industrias Japonesas de
C ri stais de Quartzo (Qli\J), a produção de dispositivos a quartzo ultrapassou 4,6 bilhões de unidades em 2002
correspondendo a vendas da ordem de USS 1.64 1 bilhão. Alé m das aplicações já mencionadas no item I. dispositivos a
quartzo estão presentes cm câmeras digitais. telefones celulares. sistemas de navegação GPS, dentre outros.

4. O QUARTZO ClJL TIVADO
i\ idé ia de sintetizar quartzo pelo processo hidrolénnico. usando nutrientes. seme ntes, c so lução mincralizante, foi do
italiano G. Spezia. Em artigo recente sobre a histórica do cresc imento hidrotérmico do quartzo. Jwasak i e lwasaki
(2002) resgatam a importância do trabalh o de Spezia. realizado entre I R95 c 1912 . Durante a 11" Guerra Mundial, R.
Nachen, na Alemanh a. W . Wooster. N. Woosler, C.S. Brown, R.C. Keil c L.A. Thomas, na Inglaterra. deram
prosseguimento ao trabalho de Spezia. Nos Estados Unidos, os estudos do quart zo sintético começara m Jogo depois de
1945, com o apoio das forças armadas daque le país c liderado por D.R. Halc, R.C. Walker. C.B. Sawyer e R.A. Laudi se.
Como conseqüência, a primei ra indústri a de crista is cultivados foi fundada por Sawycr cm 1956. Algum tempo depois.
barras de quartzo s intético eram comercializadas para a fabricação de dispositi vos pi ezclétricos. Os primeiros cristais
eram cresc idos sobre li nas sementes pa ra lelas à dircção Y, tendo lascas de quartzo natural como nutrientes e um
gradiente de temperatura entre as zonas de dissolução c crescimento (Hricc. 19X5).

A substituição do quartzo natural pelo si ntético deu-se gradativamcnte, à medida que o processo hidrotérmico era
apri morado. 1\s in vestigações cm labora tóri os norte-americanos prosseguiram ininterruptamente, visando reduzir os
custos de produção c u litbricaçào de ressonadores com alto fator de qualidade (Halliburton e/ ul , 1985 ). Di ve rsos
estudos foram realizados para dct<:rminar a intluência dos parâmetros de crescimento (solu~;ào de cresc imento, là tor de
preenchimento, temperatura . etc) sobre a ta xa de crescimento c a perfei ção estrutural dos crista is s intéticos. Os
aperfeiçoa mentos mai s significativos foram: (i) uso de sais de Li na solução de crescimento para reduzir a incorporação
de hidrogcnio na flmn a de ()H-; (ii) controle cuidadoso do gradiente de l<:mpcratura entre as zonas de dissolução c
crescimento; (iii) controle sobre a taxa de crescimento, a qualidade das sementes c das lascas. Tai s avanços tizeram com
que, a partir de 1971. o uso de quartzo sintético ultrapassasse o uso de quari/.O natural na produção de dispositi vos
pi czclétricos. No mesmo pe ríodo. cmprcsas japonesas como Toyo Communication, Kinshcki c Nihon Dcmpa Kogyo j á
ha via m conso lidado o método de produção de cristais cultivados (Taki I 991, lwasak i c Jwasaki 2002).
Os estudos prosseguiram com o objctivo de se obter material para ressonadores usados em ambientes sujeitos a
vibração, campos magnéticos c radiações ioni zantes. Resultados importantes foram atingidos através da utilização de
sementes retangulares, cuja supcrtkic é perpendicular a Z c com primento paralelo a Y. com ba ixa tensão residua l.
Sabe-se que a população de discordâncias nos cristais culti vados cstú relacionada ú qualidade estrutural c supcrtlci a l das
sementes. No inic io do cresc imento. as discordâncias das sementes se propagam à medida que a frente de crescimento
avança. Ao mesmo te mpo, imperlciçõcs como tissuras c inclusões sólidas, presentes na supcrllcic da semente, podem
nucl ear novas discordâncias (Taki. 1990). Assim, os cristais ori undos de uma geração, terão, invariavelmente, ma ior
população de discordâncias do que aqueles da geração anterior. Portanto, cabe aq ui ressaltar a importância estratégica
dos blocos naturais de alta perfeição cristalina, ditos de qu alidade piezelétrica ou óptica, para a produção de quartzo
cultivado. As sementes de quartzo natural são usadas para produzir a primeira geração de cristais s intét icos , a partir dos
quais serão extraídas as se mentes para a produção das barras comerciais. Alocos de gra ndes dimensões c alta perfeição
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ocorrem quase exclusivamente no Hrasil c em quantidades menores cm Madagascar. A comerciali zação desses blocos
foi sempre tratada de forma discreta por fornecedores e compradores c não há intonnações precisas nos anuários
divulgados pe lo Departamento Nacional de Produçiio Mineral (DNPM, 2001) sobre a ocorrência e exportação desses
blocos. Al ém das discordánci as, o papel das impurezas de AI , Li, Na e O H. no desempenho dos ressonadores de quartzo
sintético também foi agress ivamente estudado. Os centros de defeitos de AI (Halliburton e1 ui., 19g5) são modificados
pela radiação ionizante causando a redução do fator de qualidade do ressonador. Por esse motivo, o sweeping passou a
ser empregado na industria para produzir cristais capazes de serem usados cm dispositivos para navegação espacial ,
abrindo ass im caminho para a produção de ressonadores ultraestáveis.
No inicio da década de 1990, o .l apão produzia metade da produção mundial de cristais sintéticos que era de 2000 t/ano.
Intensos esforços foram realizados para se produzir cristais sintéticos com teores mini mos de impurezas, sobretudo AI e
H na forma de oH · e H20, e livres de discordâncias. Se no início , os teores de AI, Fe c Na do quartzo sintético eram
superiores à média e ncon trada nos cristai s naturai s, produz-se hoje cristais sintéticos com impurezas metálicas com
concentrações da ordem de partes por bilhão (ppb). A liderança j aponesa deve-se também aos investimentos em
autoclaves de grand es dimensões. Hoje, o crescimento de quartzo ocorre em autocl aves que podem chegar ate 14 metros
de comprimento e 80 cm de diâmetro interno. Neste século, a produção de quartzo é estimada cm 2500 t/ano, sendo
mais de 50'Yo feito nos países do leste asiático. O preço do quilograma da barra bruta de quartzo cu lti vado é cerca de
US$ 60, chegando a US$ 250,00 se barra for usinada. As exportações de lascas brasileiras atingiram, cm 2000, 1272 t,
no valor deUS$ O,X2 o quilograma (DNPM , 2001 ). No Brasil, a produção de cri stais cultivados começou por volta de
1975 , com a compra de autoclaves da Motorola pelo governo. Não houve investimento cientítico e tecnológico que
pudesse dar suporte à produção industrial c, ainda na década de setenta a empresa foi pri va tizada, passando a se chamar
ABC XTAL. Durante a década de 19RO, a produção anua l toi cerca de 20 t. Buscando contribuir para o aprimoramento
da qualidade dos cristai s cultivados, diversos estudos foram realizados na Universidade Estadual de Campinas nas
décadas de 1980 c parte de 1990 (por ex. Suzuki ct ai. 1986). Muito embora o Brasil reunisse as cond ições naturais de
farta matéria-prima c disponibilidade de energia elétrica para se impor como importante produtor de cristais cultivados,
em 1996, devido à concorrênc ia do mercado globali zado, a empresa abandonou a produção de quartzo cultivado.

S. RESPOSTA À RADIAÇÃO IONIZANTE
O efeito da radiação ionizante (raios-X , raios-y ou elétrons) fui tema de grande interesse para as indústrias de
ressonadores usados na navegação espacial porque eles apresen tavam grandes variações de freqüência quando expostos
a radiação cósmica. Constatou-se que aquela variação de freqüênc ia esta va relac ionada aos centros de defeitos de AI
(Halliburton e/ a/., 1985). A radiação ioni zante provoca a dissoci ação dos centros de AI substituci onal que liberam os
1
1
1
compensadores de carga originais (11 , Li , Na ) , form ando os centros AI-buraco. A mov imentação dessas impurezas
pelos canais da estrutura cristalina causa atrito interno e variações na frcqüência do ressonador. Os centros AI-buraco
causam a coloração enfumaçada do quartzo associada à banda de absorção observada entre 400 e 500 nm.
Como a sensibilidade à radiação ionizante está relacionada aos centros de AI, cri stais naturais de diferentes ocorrências
geológicas foram estudados em li.mção da concentração de impurezas e do grau de escurecimento causado pel a
radiação-y (Guzzo et ai. 1997). Vcritícou-sc que os cristais procedentes de ocorrências geológicas com características
pegmatíticas apresentaram maior escurecimento do que aqueles com características hidrotcnnais. Este comportamento
foi explicado pela natureza dos compensadores de carga originais dos centros de AI. No caso dos cristais pcgmatiticos,
observou-se que os centros de AI são compensados pelo Li , originado os centros AI-Li cuja estrutura é mais fácil de ser
dissociada pela radiação ionizante do que os centros AI-OH , dominantes nas amostras com características hidrotermai s.
A Tabela [][ apresenta as concen trações de AI , Li e OH de algumas das amostras estudadas. Observa-se que o grau de
escurecimento aumenta em função do aumento da concentração rel ativa de Li em rel ação às outras impurezas.

Tabela III - Concentração de impurezas, grau de escurecimento (a) e emissão TL (I) produzido pela radiação-y.
Amostra
AI (N/10' Si) 1" 1 Li (N/1 O' Si) r" 1 OH (N/10' Si) tnl Li/AI
Li/OH a(cm. 1) 1'" 1 I (f.lC/g) tctl
Palmeira (CE)
309
84
224
0.27
0.37
0.3
n.d .
Pium (TO)
0.42
1.4
n.d.
64
27
96
0.28
Batatal (MG)
50
0.70
0.80
2.0
7.5 ± 0.3
44
35
Solonopole (CE)
3.2
11.6± 0.5
3.30
106
100
32
1.06
- atomtca (Guzzo ct ai., 19'17)
(a) Dctem1mado por cspectrometna de absurçao
(b) Determinado por espectroscopia de infravermelho (Guzzo et ai., 1997)
(c) Determ inado por espectroscopia óptica, após irradiação com dose de 174 kGy (Guzzo ct ai. , 1997).
(d) Emissão TL associada ao piw observado a aproximadamente 230"C, irradiado com dose de 5 mGy (Guzzo et ai., 2005).
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A sensibilidade do quartzo natural à radiação ionizante e seu efeito tem1oluminescente (TL) são empregados nos
campos das datações geológica e arqueológica. O efeito TL consiste na emissão de luz visível a partir de urna excitação
térmica (calor). No quartzo, a emissão TL ocorre devido à recombinação dos centros AI-buraco com os compensadores
originais dos centros de alumínio, entre 200 e 300°C. O efeito TL também é empregado na dosimetria das radiações
ionizantes pois, através de leituras TL, é possível conhecer, mediante curvas de calibração, qual a dose de radiação
absorvida pelo indivíduo. Neste contexto, tem-se estudado a resposta TL dos cristais de quartzo apresentados na Tabela
III. Para isso, irradiações com doses baixas (I a 20 mGy) foram realizadas em lotes de amostras de cada cristal usando
fontes de 6°CO e 131Cs e raios-X de diferentes energias (Guzzo et ai. , 2005). Conforme a Tabela III, observa-se que os
lotes de Batatal e Solonópole apresentam uma resposta TL satisfatória. A Figura 3 mostra as curvas de calibração desses
lotes irradiados com raios-y c raios-X. Para efeito de comparação, são apresentadas também as curvas de calibração do
dosimetro comercial TLD-100 (LiF:Mg,Ti) obtidas nas mesmas condições. Além da resposta linear em função da dose,
a Figura 3 mostra que os quartzos de Batatal e Solonópole possuem uma sensibilidade a radiação ionizante superior
àquela do dosúnetro TLD-100. Os resultados encontrados sugerem que, dependendo da concentração relativa de
impurezas em sua estrutura, cristais de quartzo natural poderão ser utilizados como dosímetTOS de radiação TL, abrindo
novas perspectivas para aplicação dos recursos de quartzo do país.
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Figura 3- Resposta TL de Batatal e Solonópole em função da dose de radiação aplicada com raios-y (a) e raios-X (b).

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desde 1940, o quartzo natural tem um papel relevante na tecnologia de dispositivos piezelétricos; originalmente na
fabricação dos ressonadores, e hoje como matéria-prima para a produção de quartzo cultivado. Além das lascas de
cristal de rocha, monocristais de alta perfeição cristalina são de grande importância para a produção de sementes e para
a fabricação 4e sensores de pressão usados na prospecção de petróleo. Resta então analisar porque o Brasil, apesar da
abundância de matéria-prima, ainda permanece totalmente dependente das importações de dispositivos piezelétricos
produzidos com quartzo. Embora esta análise seja feita aqui de forma sucinta, espera-se que ela possa contribuir para
uma reflexão mais ampla da situação de dependência tecnológica que o país se encontra.
Inicialmente, deve-se dizer que em 1945 o Brasil não dispunha de recursos humanos suficientes na ciência e tecnologia
para vislumbrar o papel estratégico que o quartzo viria a ter na expansão da indústria eletrônica da segunda metade do
século XX. Sem recursos humanos não há como identificar áreas de interesse. Houve grandes avanços na qualificação
de recursos humanos nos últimos sessenta anos, mas ainda insuficiente para modificar o paradigma do quartzo. lsto
pode ser explicado pela dificuldade de aglutinar forças e recursos materiais em tomo de um projeto de longo prazo. O
que se vê hoje são ações isoladas em várias áreas do conhecimento. Este modo fragmentado de ação é estimulado pelo
modelo produtivista e pelas formas de captação de recursos que predominam nos órgãos de fomento. Em segundo lugar,
ao contrário dos EUA c Japão, os órgãos governamentais brasileiros não foram conseguiram consolidar programas e
ações estratégicas que buscassem a valorização dos recursos naturais e o desenvolvimento de tecnologias próprias para
exu·açào e processamento industrial do quartzo. Sem planejamento não há como concentrar esforços em tomo de temas
que são desafios tecnológicos mundiais, como foi, hà cinqüenta anos, a produção de quartzo cultivado. Um terceiro
ponto consiste no caráter informal que dominou e ainda hoje ocorre nas atividades de mineração. Exceto os
empreendimentos onde os grandes capitais estão envolvidos, boa parte das operações tem caráter desorganizado, com os
agentes operando por conta própria e visando apenas o interesse próprio. Em um ambiente onde se favorece o
oportunismo, não há, evidentemente, a transferência dos beneficias da produção para todos os elos da cadeia produtiva.
E como a gerência das operações é deficiente, a parcela organizada da sociedade não consegue impor mecanismos que
revertam a situação. Esses dois últimos pontos continuam imutáveis no caso do quartzo piezelétrico e ainda prevalecem
em amplos segmentos da sociedade brasileira.
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Aparentemente, a produção do quartzo só é rentável quando feita de maneira rudimentar c desorganizada, servindo-se
de redes altemativas de comércio, muitas vezes sem passar pelos órgãos oficiais de gcrenciamento e controle. A
exploração de mão-de-obra barata e desqualilicada contribui para o sucesso económico dos empreendimentos. Mas
neste sistema, não há como linear bases para uma economia que, no futuro . deseja ser menos dependente da tecnologia
produzida pe las soc iedades centrais. Esta mudança de paradigma ainda está por acontecer cm inúmeros setores da
sociedade brasileira. Assim como outros minerai s industriais, não se pode encarar o quartzo de maneira isolada. Pelas
características e distribuição das ocorrências. torna-se necessário o estabelecimento de agentes que coletem quartzo para
os diferentes fins a que se dest ina, de vendo ser explorado dentro de um arranjo que envolva outros minerais industriais.
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