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RESUMO 

 

O presente trabalho reporta estudos sobre a cristalização em amostras do sistema 

Bi2O3-SiO2-TiO2-Al2O3-Na2O-K2O e Bi2O3-SiO2-ZnO-Al2O3-B2O3-Na2O obtidas pelo 

método tradicional de fusão de vidros.  As curvas obtidas nos ensaios de análise 

térmica diferencial (DTA) mostram que a cristalização dos vidros é 

predominantemente superficial.  As fases cristalinas dos vidros tratados a 

700oC/30min, identificadas por difração de raios X (DRX), foram silicato de bismuto 

em ambos os vidros e silicato de bismuto e silicato de zinco (Zn2SiO4) no vidro que 

apresenta ZnO em sua composição. Análises de microscopia eletrônica de varredura 

(MEV) e espectroscopia de energia dispersiva (EDS) revelaram que os cristais de 

silicato de zinco foram prontamente atacados em solução 0,1 N de H2SO4 a 80oC, 

enquanto os cristais de silicato de bismuto foram mais resistentes nas mesmas 

condições de ensaios. 
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INTRODUÇÃO 

O óxido de chumbo tem sido utilizado há séculos em composições de 

determinados vidros, especialmente naquelas cuja aplicação requer elevado índice 

de refração e em outras que requerem baixo ponto de amolecimento. Entre estas, 

em formulações de esmaltes para bandas negras e desembaçadores de vidros de 

automóveis. No vidro de automóvel a banda negra e os filetes desembaçadores são 

aplicados por silk screen, a partir de um esmalte à base de resina, de vidro de baixo 

ponto de fusão com pigmento negro para a banda negra, e com prata para os filetes 

desembaçadores.  Para formar as janelas dianteira e traseira do automóvel, o vidro 

plano é dobrado numa temperatura próxima de 700oC. Assim, quando o conjunto 

vidro e esmalte é aquecido para ser dobrado, o esmalte amolece e a banda negra e 

os filetes ficam aderidos a ele, após conformação e resfriamento do mesmo. Várias 

composições de vidros à base de PbO apresentam temperatura de amolecimento no 

intervalo entre 500oC e 700oC (1, 2), e são utilizadas nas formulações de esmaltes 

para aplicação automotiva. No entanto, desde a década de 90 têm surgido leis que 

regulamentam a utilização de chumbo neste tipo de esmaltes.   

Nos Estados Unidos, a legislação considera tóxico o rejeito que lixiviado 

apresente concentração de chumbo superior a 5 ppm, sendo difícil garantir essas 

exigências para a maioria dos vidros contendo esmaltes à base de chumbo após sua 

disposição em aterros (3).  No Japão, a Toyota lançou em 1999 um projeto “ECO” no 

qual um dos itens refere-se à redução do uso de chumbo nos modelos lançados a 

partir daquele ano (3). A Diretiva Européia 2000/EC/53 regulamenta a redução e/ou 

eliminação do uso de chumbo, cádmio, mercúrio e cromo hexavalente em 

automóveis. As montadoras com matrizes ou filias européia decidiram estender o 

requisito em nível mundial. As novas plantas da Ford, Volkswagen, Peugeot-Citroën 

e Renault-Nissan, no Brasil, já utilizam pinturas e recobrimentos sem chumbo (4). 

Devido às novas legislações, várias patentes (5-8) sobre vidros isentos de chumbo 

foram registradas, assim como artigos científicos foram divulgados na literatura (9). 

A maioria deles reporta composições à base de Bi2O3, visto que o óxido de bismuto, 

assim como o de chumbo, forma fase vítrea quando incorporado a outros óxidos 

formadores de vidro como SiO2, B2O3 e P2O5, os quais são menos tóxicos e também 

apresentam baixa temperatura de amolecimento. No entanto, o maior desafio é a 

obtenção de vidros à base de bismuto com as mesmas propriedades químicas e 
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térmicas que os vidros à base de PbO. A durabilidade química, por exemplo, é uma 

propriedade muito importante, uma vez que se o esmalte não for resistente 

quimicamente a soluções ácidas, pode ocorrer perda de adesão do vidro com a 

borracha de vedação (10), principalmente por causa de chuva ácida.  Várias 

composições apresentadas nas patentes (5-8) são testadas quimicamente de acordo 

com a norma ASTM C-724-91, que prevê ensaios em meio ácido a temperatura 

ambiente. No entanto, atualmente há uma tendência mundial de testar a 

durabilidade química em meio ácido a quente. No mercado automotivo japonês, a 

exigência para um esmalte ser aprovado para aplicação automotiva é apresentar 

elevada durabilidade química em solução 0,1 N de H2SO4 a 80oC por 4 horas.  O 

objetivo do presente estudo foi avaliar a durabilidade química em meio ácido (0,1 N 

H2SO4, a 80oC) de vidros dos sistemas Bi2O3-SiO2-TiO2-Al2O3-Na2O-K2O e Bi2O3-

SiO2-ZnO-Al2O3-B2O3-Na2O, reportados na literatura (5,6) como sendo 

quimicamente resistentes em solução de ácido cítrico 10% em temperatura 

ambiente. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Foram utilizados Bi2O3, SiO2, Al2O3, ZnO, TiO2, Na2O, K2O e H3BO3 com 

pureza superior a 99% em peso. A Tabela I apresenta as composições estudadas. 

Os vidros dos sistemas Bi2O3-SiO2-TiO2-Al2O3-Na2O-K2O e Bi2O3-SiO2-ZnO-Al2O3-

B2O3-Na2O serão denominados VTi e VZn, respectivamente, durante a apresentação 

e discussão dos resultados.  As matérias-primas foram misturadas, em almofariz, 

para homogeneização, e posteriormente fundidas em cadinho de platina, em uma 

mufla de marca Brasimet. O vidro VTi foi fundido a 1220oC por 30 minutos e o vidro 

VZn a 1110oC por 30 minutos. Os vidros fundidos foram vertidos em um molde de 

aço inoxidável com dimensões de 4 cm x 1 cm. Ambos apresentaram aspecto vítreo, 

indicando que os sistemas são bons formadores de vidro e não requerem 

resfriamento rápido com pressão do fundido entre placas metálicas ou resfriamento 

em água. Uma parte de cada vidro foi moída e passada em peneira malha 325 

mesh. O pó resultante foi analisado por análise térmica (DTA – Netzsch - modelo 

404 S) com taxa de aquecimento de 10oC/min., para a determinação da temperatura 

de transição vítrea (Tg) e temperaturas de início e de máxima cristalização (Tx e Tc, 

respectivamente).  
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Tabela I – Composições dos vidros estudados, % em peso. 

Composição Bi2O3 SiO2 Al2O3 B2O3 Na2O K2O ZnO TiO2 

VTi 67,77 28,17 0,23 - 2,02 0,71 - 1,09 

VZn 74,50 13,00 3,00 3,50 - - 8,00 - 

Com base nos resultados da análise térmica, pedaços de vidro de 

aproximadamente 0,5 cm de comprimento x 0,5 cm de largura foram tratados em 

temperaturas próximas ao início do pico de cristalização (Tx) para os vidros VZn e 

VTi. As superfícies dos vidros tratados foram analisadas por microscopia eletrônica 

de varredura (MEV, JEOL JSM 6300) e espectroscopia de energia dispersiva (EDS, 

Noran system). Outras amostras foram tratadas nas mesmas condições para o 

ensaio de durabilidade química. Os vidros cristalizados foram colocados em 

recipientes com 10 mL de solução 0,1N de H2SO4 e foram tratados a 80oC por 1 h e 

4h. Em seguida, foram lavados com água deionizada, secados e recobertos com 

uma fina camada de ouro para análise de microscopia eletrônica de varredura (MEV, 

JEOL JSM 6300). Pós de ambos os sistemas, com granulometria abaixo de malha 

325 mesh, foram tratados na temperatura de 700oC para a determinação das fases 

cristalinas, visto que é aproximadamente nessa a temperatura que os esmaltes são 

tratados na conformação do vidro plano para a formação das janelas de automóveis.  

Os pós tratados termicamente foram analisados por difração de raios X em um 

difratômetro Shimadzu XRD 6000, com radiação Cu Kα, no intervalo de 10 a 60º (2θ). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

    Os vidros obtidos apresentaram-se transparentes não indicando qualquer 

indício de cristalização após resfriamento no molde metálico.  

    Análise Térmica Diferencial 

      Foram efetuadas análises térmicas diferenciais nos pós de vidro com 

granulometria inferior a 325 mesh, para verificar se os vidros apresentam tendência 

à cristalização quando submetidos à temperatura de aproximadamente 700oC, que é 

geralmente a temperatura na qual o vidro plano é submetido para curvatura e 

adesão do esmalte para a formação da banda negra e dos filetes desembaçadores. 

A Figura 1 apresenta as curvas de análise térmica diferencial para os vidros VTi e 

VZn e a Tabela II apresenta as temperaturas de início (Tx) e de máxima cristalização 
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(Tc) e de transição vítrea (Tg). Esta última foi determinada a partir da intersecção do 

prolongamento da linha base com a tangente do ponto de inflexão da curva de DTA, 

como mostrado na Figura 1. Pode-se observar que a temperatura de transição vítrea 

do vidro VTi é maior que a do vidro VZn, devido ao maior teor de SiO2 e da presença 

de TiO2 na composição VTi que tendem a aumentar a Tg de vidros (9). Apesar de a 

temperatura, na qual ocorre máxima cristalização, para o vidro VZn ser de 759oC, a 

curva de DTA mostra que a aproximadamente 700oC inicia-se a cristalização desse 

sistema vítreo, indicando que o esmalte pode apresentar o desenvolvimento de 

fases cristalinas quando tratado a 700oC. O vidro VTi apresenta temperatura máxima 

de cristalização em 650oC. Portanto, também indica a presença de fases cristalinas 

quando tratado a 700oC. Picos exotérmicos de cristalização largos, principalmente 

para pós tão finos quanto esses com granulometria inferior 40 µm, são um forte 

indício de cristalização superficial.    
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Figura 1. Curvas de DTA dos vidros VZn e VTi.  
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Tabela II – Temperaturas de início de cristalização (Tx), de máxima cristalização (Tc) e de 
transição vítrea (Tg) dos vidros VZn e VTi. 

Composição Tg(
oC) Tx (

oC) Tc(
oC) 

VZn 454 700 759 

VTi 477 590 650 

Difração de Raios X 

Foram realizadas análises por difração de raios X dos pós dos vidros VTi e 

VZn, com granulometria inferior a 40 µm, tratados na temperatura de 700oC por no 

máximo 30 minutos (Figura 2), uma vez que são condições utilizadas na 

conformação dos vidros de janelas de automóveis. Como esperado a partir da 

análise térmica, ambos os vidros apresentam tendência à cristalização na 

temperatura de 700oC. O padrão de difração de raios X do vidro VTi, apresenta uma 

única fase identificada como Bi2SiO5, e o vidro VZn apresenta uma fase cristalina 

predominante (Bi4Si3O12) e uma fase minoritária (Zn2SiO4).    
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Figura 2. Difratogramas de raios X dos vidros: (a) VTi e (b) VZn ambos tratados a 

700oC/30 min. 

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

1713



Microscopia eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia de energia  

dispersiva (EDS) 

Algumas amostras do vidro VZn foram tratadas na temperatura de início de 

cristalização, ou seja, a 700oC por 30 min. As amostras do vidro VTi foram tratadas a 

620oC por 30 minutos, que corresponde à temperatura entre o início e o máximo de 

cristalização. A temperatura de início de cristalização foi escolhida para o vidro VZn, 

uma vez que a temperatura Tc é 759oC, muito acima da temperatura de 

processamento dos esmaltes para aplicação automotiva. Quanto ao vidro VTi, as 

amostras tratadas a 700oC, mesmo após 5 minutos, cristalizaram totalmente na 

superfície, não possibilitando a observação dos cristais individuais. Como o objetivo 

é analisar qualitativamente a durabilidade química desses sistemas, é fundamental 

analisar isoladamente a reatividade dos cristais em meio ácido. Portanto, a 

temperatura de 620oC foi escolhida para o sistema VTi. Pode-se observar na Figura 

3, que o vidro VZn apresenta cristais com dois tipos de morfologia (retangular e 

octaédrica) quando tratado a 700oC por 30 min. Por outro lado, o vidro VTi apresenta 

cristais com um único tipo de morfologia, indicando a presença de apenas uma fase 

cristalina. Estes resultados estão de acordo com os resultados obtidos nas análises 

de difração de raios X. 

Os cristais com morfologia retangular (Figuras 3d e 3e) são ricos em Zn e Si 

e, portanto foram identificados como silicato de zinco (Zn2SiO4). O espectro de EDS 

referente ao cristal com formato ocatédrico (Figuras 3a e 3b) apresenta picos dos 

elementos Bi e Si de maior intensidade, além dos picos referentes à Na e Al de 

menor intensidade, que deve ser da matriz vítrea decorrente da penetração do feixe 

de elétrons. Dessa forma pode-se concluir que esses são cristais de Bi4Si3O12.   Um 

fato importante a ser reportado é a observação de crescimento de cristais somente 

na superfície das amostras, o que está de acordo com os resultados obtidos nas 

análises térmicas. A Figura 4 apresenta micrografia da amostra do vidro VTi tratada 

a 620oC/30min, mostrando que a fase cristalina também é rica em Bi e Si, sendo 

atribuída ao silicato de bismuto (Bi2SiO5). Em nenhum dos tratamentos térmicos foi 

observado nucleação e crescimento de cristais no volume das amostras vítreas. 
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Figura 3. (a) e (d) Imagens de MEV de 

minutos e (b), (c) e (e) espectros de EDS dos pontos especificados na figura.
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Figura 4. Imagem de MEV de 

(c) espectros de EDS dos pontos 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

. (a) e (d) Imagens de MEV de uma amostra do vidro VZn tratado a 

minutos e (b), (c) e (e) espectros de EDS dos pontos especificados na figura.

 

          
                                                                                    

     

     

de MEV de uma amostra do vidro VTi tratado a 620oC/30 minutos e (b)

(c) espectros de EDS dos pontos especificados na figura. 
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amostra do vidro VZn tratado a 700oC/30 

minutos e (b), (c) e (e) espectros de EDS dos pontos especificados na figura. 
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Análise Qualitativa de

    A Figura 5a mostra uma micrografia da superfície do vidro VZn após 

em meio ácido (0,1 N H2SO

zinco foi prontamente atacado pela solução de H

cristais de silicato de bismuto (Bi

que as fases com morfologia retangular (Zn

Figura 5c, referente a esse cristal não foi identificado 

o silicato de zinco foi lixiviado

horas de ensaio (Figura 5d)

indicando a formação de sílica gel, característica de vidro

acentuado de corrosão. 

(a) 

(d) 

Figura 5. Imagens de MEV de amostras do vidro VZn tratados 

em solução 0,1N H2SO4 a 80

pontos especificados na figura.

Análise Qualitativa de Durabilidade Química 

mostra uma micrografia da superfície do vidro VZn após 

SO4) a 80oC por 1 h, podendo-se observar que o silicato de 

atacado pela solução de H2SO4 a quente, ao contrário dos 

cristais de silicato de bismuto (Bi4Si3O12). O espectro de EDS da Figura 

fases com morfologia retangular (Zn2SiO4) é rica em Zn, e no espectro da 

, referente a esse cristal não foi identificado esse elemento

o silicato de zinco foi lixiviado. A fase vítrea também foi bastante atacada

d). Há regiões da amostra ricas em SiO2 

formação de sílica gel, característica de vidros que sofrem processo

 

Imagens de MEV de amostras do vidro VZn tratados a 700oC/30 

a 80oC: (a) 1h e (d) 4h, e (b), (c), (e) e (f) espectros de EDS dos 

pontos especificados na figura. 

mostra uma micrografia da superfície do vidro VZn após ensaio 

se observar que o silicato de 

a quente, ao contrário dos 

O espectro de EDS da Figura 3e, mostra 

Zn, e no espectro da 

esse elemento, indicando que 

A fase vítrea também foi bastante atacada após 4 

 (Figuras 5d e 5f), 

que sofrem processo 
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C/30 min. após ensaio 

espectros de EDS dos 
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Os cristais referentes ao ponto 2 da Figura 5d são formados a partir da reação 

de íons Bi3+, devido às quebras das ligações Bi-O, com ânions sulfato, formando 

oxisulfato de bismuto (9). 

    A Figura 6 mostra uma micrografia da superfície do vidro VTi após ensaio em 

solução de H2SO4 0,1 N a 80oC por 4 h. Os espectros de EDS, tanto da fase 

cristalina quanto da fase vítrea, mostram que o pico de maior intensidade 

corresponde ao Si, indicando quebra de ligações Bi-O e lixiviação de íons bismuto. 

No entanto, a fase vítrea correspondente ao vidro VTi não sofreu um processo 

corrosivo tão intenso quanto a fase vítrea do vidro VZn (Figura 5d). 

 

(a) 

 

     (b) 

                  (c) 

Figura 6.  Imagem de MEV de uma amostra do vidro VTi tratado a 620oC/30 minutos após 

ensaio em solução 0,1N H2SO4 a 80oC/4h, e (b) e (c) espectros de EDS dos pontos 

especificados na figura. 

CONCLUSÕES 

 Tanto o vidro do sistema Bi2O3-SiO2-TiO2-Al2O3-Na2O-K2O quanto do sistema 

Bi2O3-SiO2-ZnO-Al2O3-B2O3-Na2O apresentam tendência á cristalização quando 

tratados a 700oC/30 min. O vidro com ZnO desenvolve duas fases cristalinas 

(Bi4Si3O12 e Zn2SiO4) enquanto o vidro isento de ZnO apresenta uma única fase 

cristalina (Bi2SiO5) após tratamento térmico, nas condições especificadas. Apesar de 

o silicato de zinco ser uma fase minoritária, pode comprometer a durabilidade 

química do esmalte, por ser prontamente atacado por solução 0,1 N de H2SO4 a 

80oC/1h. Este vidro (VZn) que apresenta elevada durabilidade química em meio de 

 

  Ponto 1 

 Ponto 2 

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

1717



ácido cítrico 10% a temperatura ambiente, de acordo com a norma ASTM C-724-91, 

não seria apropriado para as novas formulações de esmaltes para aplicação 

automotiva, pois dificilmente passaria nos testes de durabilidade química exigidos 

atualmente pelas montadoras. Por outro lado, o vidro com alto teor de SiO2 e sem 

zinco em sua composição (VTi) é mais resistente quimicamente à solução 0,1 N de 

H2SO4 a 80oC. Após 4 horas de ensaio nessas condições, a superfície do vidro VTi 

não se apresenta tão corroída quanto a superfície do vidro VZn. 
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Crystallization and Chemical Durability of Glasses in the System Bi2O3-SiO2 

 

The crystallization of the Bi2O3-SiO2-TiO2-Al2O3-Na2O-K2O and Bi2O3-SiO2-ZnO- 
Al2O3-B2O3-Na2O glasses was studied using glass samples prepared by traditional 
melt-quench method. Differential thermal analysis (DTA) curves suggested that 
surface crystallization played a major role in the crystallization of the glass samples. 
X-ray diffraction (XRD) analysis revealed the crystallization of bismuth silicate for 
both glasses and bismuth silicate and zinc silicate for the glass containing ZnO. 
Through scanning electron microscopy (MEV) and energy dispersive spectroscopy 
(EDS), it was possible to observe that the crystals of zinc silicate (Zn2SiO4) were 
readily attacked by hot 0,1 N sulfuric acid, whereas bismuth silicate crystals were 
more resistant to acidic attack etching. 

 

 

Key-words: glass, bismuth, lead-free, crystallization, automotive. 
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