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1. Introdução 

 

 

Uma das possíveis definições para o material vidro é aquela que o define como sendo 

um sólido amorfo, isto é, um sólido que possui falta de ordenação em seus arranjos atômicos a 

médias e longas distâncias atômicas [1] e que apresenta uma relaxação estrutural na região de 

transição vítrea [2], exemplificada na Figura 1. Esses materiais podem ser descritos como uma 

rede contínua sem periodicidade definida, baseada na ligação de unidades estruturais similares 

constituídas por um átomo ou grupo de átomos com coordenação definida por seus 

equivalentes cristalinos. Vidros do tipo sodo-cálcicos, coloridos ou não, são vidros silicatos 

possuindo em sua composição mais de 70% de sílica (SiO2), sendo que essa designação lhes é 

atribuída devido à presença de teores significativos de óxidos de sódio e cálcio (Na2O e CaO). 

Além desses três componentes, diversos outros óxidos podem estar presentes, os quais 

alteram as propriedades físicas e químicas do vidro final [1]. 

A sílica é usualmente introduzida na forma da matéria-prima areia. Vidros de sílica 

pura são incolores. No entanto, a areia contém ferro como impureza, o qual confere ao vidro 

uma coloração esverdeada. Antigamente, os vidreiros usavam areias impuras, contendo muito 

mais ferro do que a areia utilizada hoje em dia; por isso os vidros antigos têm uma cor 

esverdeada. Pela adição de outros ingredientes à composição do vidro, é possível compensar-

se a cor esverdeada e, desse modo, produzir-se um vidro “incolor”. Ou seja, introduzindo-se 

um elemento que confere ao vidro uma cor oposta ao verde ocasionado pelo ferro (tal como o 

róseo ou avermelhado), produz-se um vidro com coloração mais acinzentada, dando a 

sensação visual de redução da intensidade da cor. 

Muitos ingredientes são conhecidos por apresentarem essa função de “descolorantes”, 

entre eles, o dióxido de manganês. Acredita-se que o dióxido de manganês foi o primeiro a ser 



         _______________________________________________________________ 2

_______________________________________________________________ 

utilizado como descolorante antes do século II d.C, provavelmente introduzido na forma do 

mineral pirolusita. Por outro lado, se um vidro incolor contendo manganês reduzido, for 

exposto à luz ultravioleta por longos períodos de tempo, o manganês apresenta o efeito de 

foto-oxidação, convertendo-se de volta à sua forma oxidada, a qual, mesmo em pequenas 

concentrações, fornece uma cor rosa ou púrpura ao vidro. Os raios ultravioletas do sol podem 

promover essa foto-oxidação em alguns anos ou décadas de exposição [3]. 

O elemento químico selênio foi descoberto no começo do século XIX e permaneceu 

apenas como uma curiosidade de laboratório, pois nessa época não apresentava nenhuma 

aplicação prática. A cor rosa introduzida pelo selênio no vidro é conhecida há muito tempo, 

mas no início era difícil de ser reproduzida. No final do século XIX os fabricantes de vidro 

aprenderam a utilizar o selênio, reduzindo o uso do manganês como agente descolorante [3]. 

Devido à pobre reprodutibilidade, a baixa intensidade da cor rosa, a tendência a se volatilizar, 

além de poder fornecer cores marrons durante o recozimento, no início houve pouco interesse 

no selênio como colorante para vidros. O interesse surgiu quando a indústria vidreira 

conseguiu desenvolver tonalidades vermelhas e alaranjadas, usando o elemento em 

combinação com o sulfeto de cádmio [4]. 

O selênio é encontrado em pequenas quantidades na natureza; daí seu alto custo. Além 

disso, do selênio colocado na composição do vidro durante sua fabricação, na forma de 

selênio metálico, quase 80% vaporiza-se durante a fusão ou reagem formando selênio em 

estados de valência que não conferem cor ao vidro. 

O selênio metálico é adicionado como matéria-prima na fabricação de vidros 

industriais para formar uma cor rosa intensa ou para atuar como descolorante, compensando a 

coloração esverdeada introduzida pelas impurezas de ferro. Como o vidro industrial apresenta 

uma composição complexa e é composto por um grande número de óxidos, durante sua fusão 

ocorrem reações de óxido-redução que alteram a valência do selênio metálico adicionado, 
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formando selenetos, selenitos e selenatos, incolores, além do próprio selênio metálico que 

efetivamente fornece a cor rosa.  

Além de o selênio metálico apresentar um custo elevado quando comparado às outras 

matérias-primas utilizadas na fabricação de vidros, seu preço no mercado internacional tem 

sido constantemente aumentado ao longo dos últimos anos.  A questão do custo, aliada ao 

baixo rendimento que essa matéria-prima apresenta na fabricação de vidros comerciais, 

motivou alguns poucos estudos sobre o selênio, tanto em sua forma metálica como na forma 

de compostos, na função de colorantes para vidros comerciais. Entretanto, até o momento, 

poucas alternativas surgiram na direção de se contornar o problema de volatilização do 

selênio no interior dos fornos de vidro. Assim, este estudo foi desenvolvido impulsionado pela 

necessidade da indústria vidreira em conhecer melhor o comportamento do selênio no banho 

de vidro durante a fusão, em termos de sua tendência a volatilizar-se e de alterar facilmente 

seu estado de oxidação na presença de alguns outros elementos metálicos. 

 

 

Objetivos 

 

 

Os principais objetivos deste trabalho podem ser assim relacionados: 

• Identificação das matérias-primas alternativas portadoras de selênio em 

substituição ao selênio metálico. 

• Estudo da retenção de selênio proveniente de diversos compostos portadores, 

por meio de fusões em escala de laboratório. 

• Estudo do efeito do selênio originário de várias fontes sobre a cor do vidro. 
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2. Revisão de Literatura 

 

 

Não se sabe a data exata do surgimento dos vidros industriais / sintéticos; o que se 

sabe, com certeza, é que sírios, fenícios e babilônios já os utilizavam desde 7.000 a.C. 

Registros do historiador romano Plínio atribuem a descoberta do vidro a navegadores fenícios. 

No Egito antigo, por volta do ano 1.500 a.C., o vidro se desenvolveu, sendo utilizado como 

adornos pessoais, jóias e embalagens para cosméticos. Como naquela época a civilização 

dominante era egípcia, os vidro e sua técnica de fabricação foi difundida para outros povos. A 

revolução na produção aconteceu em 100 a.C., quando os fenícios inventaram o tubo de 

sopro, permitindo a fabricação da maioria dos objetos. Na mesma época, os romanos 

difundiram o uso do vidro, com a produção de objetos de uso cotidiano e a sua utilização em 

janelas. Com o declínio do Império Romano, o vidro passou por uma fase de pouco 

desenvolvimento, mas voltou à evidência no começo da Idade Média, quando as igrejas 

católicas começaram a usar vitrais coloridos [5].  

Em seguida, Veneza assumiu o papel de centro vidreiro do mundo ocidental. A 

importância econômica dessa indústria levou à proibição de artesãos estrangeiros na cidade, 

culminando com a transferência, em 1291, de toda a indústria vidreira para Murano, com o 

propósito de preservar as fórmulas secretas, transmitidas de pai para filho [6].  

A era de modernidade do vidro começou no século XVII, com a contribuição de vários 

países no aperfeiçoamento tecnológico, como por exemplo, mais recentemente, a descoberta 

do vidro "float" (década de 1950) que consiste em uma técnica para a produção de vidros em 

chapas com absoluta perfeição. Em 1650 houve o aperfeiçoamento da rolha, aumentando o 

uso do vidro como recipiente para acondicionar bebidas [5].  
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Com a Revolução Industrial, o vidro assumiu um papel definitivo na história da 

humanidade, estando hoje presente em janelas, pára-brisas de automóveis, telas de 

computadores e televisões, copos, entre incontáveis outras aplicações [5]. 

O vidro é um sólido amorfo com estrutura ordenada apenas a curtas distâncias quando 

formado por grupos de átomos. O vidro denominado sodo-cálcico é o tipo de vidro mais 

fabricado industrialmente, e é constituído de SiO2 e óxidos de sódio e cálcio, além de diversos 

outros óxidos, que são utilizados pela indústria vidreira para alterar a estrutura da rede vítrea e 

produzir vidros com diferentes propriedades, para diferentes finalidades. 

A seguir é descrito o estado vítreo, como a sílica vítrea se solidifica formando um 

sólido amorfo e o ponto de transição vítrea, onde o líquido super-resfriado se transforma em 

vidro. São descritas também as funções de cada óxido adicionado juntamente com a sílica na 

fusão, o fenômeno que causa a cor e o efeito que a luz causa quando incide sobre um objeto, 

bem como o controle de cor utilizado na indústria vidreira para alcançar a cor desejada sem 

diferenças entre produtos, a coloração e a descoloração com selênio. São apresentados 

também alguns estudos sobre o comportamento do selênio e seus compostos como colorantes 

em vidros.  

 

 

2.1. O estado vítreo e o ponto de transição vítrea 

 

 

Quando uma substância fase líquida é resfriada abaixo da temperatura de solidificação, 

normalmente se transforma em um sólido cristalino, isto é, cristaliza-se. Alguns líquidos, 

devido à configuração atômica complexa ou a um lento transporte atômico, não cristalizam, 

formando uma rede rígida e desordenada. Muitos silicatos inorgânicos formam vidros no 
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resfriamento. Essa formação está relacionada às altas energias das ligações simples silício–

oxigênio e à necessidade da ligação direcional imposta pela hibridação sp3 do silício [7].  

O líquido super-resfriado se torna um vidro quando resfriado abaixo da temperatura 

fictícia, quando o movimento atômico é restringido pela alta viscosidade e a posição dos  

átomos, semelhante à estrutura do líquido, é preservada.  A temperatura fictícia (Tf), proposta 

por Tool (1946), é a temperatura em que a estrutura atômica de um vidro estaria em 

equilíbrio, ou seja, a temperatura que corresponde ao estado do vidro. É um parâmetro 

simples que fornece uma medida do desvio de equilíbrio [2]. Por exemplo, se um vidro é 

resfriado rapidamente de uma temperatura acima da região de transição, ele obtém as 

propriedades características dessa temperatura, que é, portanto, sua temperatura fictícia [8].

 A temperatura de transição vítrea, Tg, é a temperatura em que a taxa de variação de 

uma determinada propriedade  modifica substancialmente e tem sido utilizada como um 

parâmetro característico dos vidros, já que pode ser facilmente determinada, depende da 

velocidade de resfriamento e, portanto do arranjo atômico intrínseco do vidro produzido. A 

Figura 1 relaciona a variação de volume específico de um material com a temperatura e 

mostra as temperaturas de fusão de um material cristalino (Tm) e de transição de um vidro 

(Tg). A altas temperaturas, as unidades estruturais são capazes de se reorganizar rapidamente 

com um líquido quase em equilíbrio. Em temperaturas abaixo de Tg, a reorganização entre as 

unidades estruturais praticamente cessa, resultando em um material rígido, o vidro [7].   
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Figura 1. (a) Relação volume específico – temperatura para as fases: líquido, cristal e vidro. A 
transformação de líquido super-resfriado para vidro ocorre na temperatura de transição vítrea Tg. (b) 
Variação no Tg e volume específico do vidro em função da taxa de resfriamento [1]. 

 

 

2.2. Vidros silicatos 

 

 

Do ponto de vista de estrutura, os vidros possuem uma falta de periodicidade de longo 

alcance, isto é, falta de ordenação em seus arranjos atômicos. 

Nos tetraedros de sílica, cada átomo de silício é ligado a quatro átomos de oxigênio, 

que formam os vértices de um tetraedro e o átomo de silício, muito menor que os de oxigênio, 

fica no seu interstício, na forma de um átomo central, no meio do tetraedro [1], mostrado na 

Figura 2.  

_______________________________________________________________ 
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Figura 2. Representação da unidade tetraédrica onde os 4 átomos de oxigênio, formando um 
tetraedro, estão ligados ao átomo de silício no centro do tetraedro [9].  

 

A coordenação dos ânions em volta dos cátions é quatro, e o ângulo de ligação O-Si-O 

em cada unidade tetraédrica é 109,5º. A razão O/Si de 2, indica que todos os quatro vértices 

de cada tetraedro estão conectados na SiO2 vítrea, como é o caso também em várias fases 

cristalinas da sílica [1]. Contudo, é possível ser mantida a rede vítrea (sem ordem a média e 

longa distâncias atômicas) e essa é a base da estrutura de rede contínua ao acaso (“continuous 

random network”), primeiro proposta por Zachariasen, em 1932 [10]. A diferença entre as 

estruturas cristalina e vítrea é mostrada na Figura 3, para um óxido bidimensional imaginário 

[1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Representação bidimensional da estrutura de (a) um composto cristalino hipotético e 

(b) do mesmo composto na forma vítrea [10 - 12]. 

_______________________________________________________________ 



         _______________________________________________________________ 9

_______________________________________________________________ 

 
Zachariasen [11] propôs um conjunto de regras empíricas que um óxido deve 

satisfazer para ser um formador de vidro: 

(a) Nenhum átomo de oxigênio pode ser ligado a mais do que dois átomos de silício; 

(b) O número de átomos de oxigênio circundando o átomo de silício deve ser pequeno 

(provavelmente 3 ou 4); 

(c) O oxigênio compartilha vértices com cada um outro, sem arestas ou faces. 

Se for exigido que a rede seja tridimensional, uma quarta regra deve ser adicionada: 

(d) Pelo menos 3 vértices de cada poliedro devem ser divididos. 

Por outro lado, Paul [11] discute as limitações da hipótese de Zachariasen: 

(a) Embora em muitos vidros óxidos, o número de coordenação do oxigênio seja 2, em 

vidros binários TiO2 – B2O3, com baixa quantidade de TiO2, o número de coordenação do 

oxigênio pode ser 3. 

(b) Os números de coordenação do silício, fósforo e boro no vidro são 4, 4 e 3 ou 4, 

respectivamente. Contudo, o número de coordenação do telúrio em vidros de PbO – TeO2 é 6. 

Vidros de fosfato alcalino, contendo mais que 50 mol% de óxido alcalino, contêm cadeias 

bidimensionais de vários tamanhos; assim uma rede tridimensional não precisa ser um pré-

requisito para a formação de vidro. 

(c) Uma rede tridimensional infinita pode não ser necessariamente uma condição para 

a formação de vidro.  
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2.3. Tipos de vidros fabricados pela indústria 

 

 

Existem vários tipos de vidros produzidos pela indústria vidreira e cada tipo contém 

diferentes matérias-primas, utilizadas para mudar as propriedades do vidro de acordo com a 

sua futura aplicação. 

2.3.1. Sílica fundida: forma um vidro de ótima qualidade, possui excelente 

durabilidade química e resistência a choques térmicos, podendo ser utilizado em altas 

temperaturas (até 1200ºC) [1]. O problema é que precisa de temperaturas extremamente altas 

para ser fundida e conformada (maior que 1750ºC, temperatura mínima para a fusão do cristal 

de quartzo) o que encarece seu custo de fabricação [13]. 

2.3.2. Vidros sodo-cálcicos: É o tipo mais comum de vidro, são feitos com 

aproximadamente 60% – 75% de sílica, 12% – 18% de óxido de sódio e 5% – 12% de óxido 

de cálcio, podendo conter pequenas quantidades de óxido de magnésio, potássio e de 

alumínio, em função das propriedades de resistência química, fusibilidade e característica das 

matérias-primas utilizadas. Possui baixa resistência ao choque térmico e baixa resistência 

mecânica. Os vidros sodo-cálcicos são utilizados em janelas, em veículos e em recipientes 

como: garrafas, potes, jarras, copos, utensílios domésticos, etc [14]. 

2.3.3. Vidros borossilicatos: É o vidro sodo-cálcico com no mínimo 5% de óxido de 

boro. É o vidro tipo Pyrex1. A adição de boro ajuda a diminuir a viscosidade da sílica fundida, 

sem aumentar o coeficiente de expansão térmica, melhorando a resistência a altas 

temperaturas e a choques térmicos quando comparado com vidros de composições do tipo 

soda-cal. Como possui menores quantidades de álcalis, possui também boa resistência a 

 
1 Marca registrada da Corning Glass. 
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ataques químicos, podendo ser utilizado em indústrias químicas, laboratórios, em bulbos para 

lâmpadas, fibras de vidro, artigos de cozinha, etc. 

2.3.4. Vidros aluminossilicatos: É o vidro sodo-cálcico com até 20% de óxido de 

alumínio. É similar ao borossilicato, mas com maior durabilidade química. Possui resistência 

à cristalização e é capaz de suportar maiores temperaturas. São utilizados em tubos de 

combustão, lâmpadas de halogênio-tungstênio, vitrocerâmicas, fibras de vidro, selantes, etc 

[12, 14]. 

2.3.5. Vidros ao chumbo (“cristais”): Este vidro possui mais de 20% de óxido de 

chumbo. Sua presença faz com que o índice de refração do vidro seja maior, conferindo-lhe 

um brilho maior que os vidros comuns, mas diminuindo, porém, sua dureza. Possui alta 

densidade e uma longa faixa de trabalho devido à pequena alteração da viscosidade com a 

diminuição da temperatura. Ao contrário dos óxidos alcalinos, o óxido de chumbo não 

diminui a resistividade elétrica do vidro, o que lhe confere excelentes propriedades elétricas 

isolantes, além de aumentar o efeito de blindagem do vidro aos raios X, podendo, assim, ser 

largamente utilizado em aplicações eletrônicas tais como funil de tubo de televisor a cores, 

além de tubos de termômetro, bulbos de lâmpadas e selantes. Com relação à toxicidade do 

chumbo ao organismo humano, este tipo de vidro não proporciona riscos para a saúde, uma 

vez que o elemento químico fica retido na estrutura do vidro [13, 14]. 

 

 

2.4. Matérias-primas 

 

 

A composição química de um vidro industrial é função dos requisitos de suas 

propriedades físicas e químicas e da disponibilidade das matérias-primas utilizadas em sua 
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fabricação. Os cálculos de composição química podem ser alterados de acordo com a falta ou 

abundância das matérias-primas [13]. 

2.4.1. Matérias-primas naturais: São minérios extraídos da natureza, que não passam 

por processos químicos, são apenas beneficiados (moagem, peneiramento, lavagem, etc). 

Exemplo: areia, dolomita, feldspato, calcário, etc. 

2.4.2. Matérias-primas industriais: São as matérias-primas obtidas por processos 

químicos, sendo divididas em: 

- Produto principal do processo. Exemplo: barrilha, selênio, cobalto, etc. 

- Subproduto do processo industrial. Exemplo: sulfato de sódio, resíduos, etc. 

2.4.3. Rejeitos: São as matérias-primas recuperadas pelas indústrias e que não seriam 

utilizados de outra maneira. O principal rejeito utilizado pela indústria vidreira são os cacos 

de vidro, tanto provenientes do próprio processo de fabricação, como aqueles provenientes da 

coleta municipal. Além dos cacos, algumas empresas utilizam também alguns tipos de 

escórias siderúrgicas. 

 

 

2.5. Função dos óxidos - um ponto de vista industrial 

 

 

A principal matéria-prima para a fabricação de um vidro é a areia, constituída 

essencialmente pelo mineral quartzo (SiO2), que é o mais importante óxido formador de rede 

[15, 16]. Do ponto de vista industrial, os óxidos usualmente empregados na fabricação de 

vidros podem ser agrupados de acordo com as seguintes categorias: 

2.5.1. Óxidos formadores de rede ou vitrificantes: São compostos por cátions que, 

juntamente com o oxigênio, formam a rede vítrea do vidro, fazendo parte dela [11]. A sílica 
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vítrea é o mais simples dos vidros silicatos [2], embora sua produção seja limitada, devido à 

necessidade de altas temperaturas (geralmente > 2000ºC) [16]. 

É por esta razão que a grande maioria dos vidros contêm aditivos que modificam suas 

condições de processamento e conseqüentemente suas propriedades. Tais aditivos são os 

chamados modificadores de rede e intermediários [15, 17].  

2.5.2. Modificadores de rede: Os tipos mais comuns são os fundentes. São compostos 

que, ao serem adicionados à sílica vítrea, diminuem a temperatura de fusão da mistura, 

resultando em viscosidades e temperaturas de transição vítrea menores [1]. O principal tipo de 

fundente é o Na2O [16], cuja matéria prima é a barrilha, composta por  Na2CO3 [15]. A adição 

de Na2CO3 numa quantidade correspondente a 25% de Na2O reduz a temperatura de fusão da 

mistura para 800°C [18]. 

Estas modificações nas propriedades do vidro se devem à perda da conectividade, 

transformando uma ligação de oxigênio covalente em iônica e podem fornecer íons extras de 

oxigênio, aumentando assim a relação O/Si do vidro [11, 17]. A presença destes oxigênios 

extras provoca o rompimento de uma das ligações do oxigênio pontante (que liga dois 

tetraedros pelos vértices, sendo comum a ambos, fazendo uma ponte) com um dos silícios ao 

qual estava ligado [1]. Os oxigênios extras suprem a ligação não-satisfeita do outro silício, 

levando à criação de dois oxigênios não-pontantes nos vértices de cada tetraedro e, portanto, 

possibilitando a formação de um par –Si–O-. Estas duas cargas negativas serão compensadas 

pela presença do íon Na+, que se acomoda no vazio formando uma ligação iônica, e assegura 

a neutralidade eletrostática local [1, 11, 16]. 

Com a presença dos oxigênios não-pontantes, cada tetraedro não estará 

necessariamente ligado a outros quatro tetraedros. Assim sendo, o vidro possuirá uma 

estrutura de rede mais fraca, como se esta estivesse despolimerizada, e com os cátions de Na+ 
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presentes nas vizinhanças das ligações rompidas [11]. As ligações dos oxigênios pontantes e 

não-pontantes é representada na Figura 4. 
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Figura 4. Perda da conectividade da rede vítrea devido à adição de Na2O (oxigênios pontantes 
e não pontantes). O Na2O garante o equilíbrio de cargas assegurando a neutralidade eletrostática na 
estrutura [1, 11]. 
 

Os óxidos alcalinos são modificadores de rede muito eficientes; porém os vidros 

resultantes não possuem durabilidade química, sendo solúveis em água para teores acima de 

50% [13]. A ligação iônica entre o Na+ e O- nos vértices dos tetraedros é forte, assim como 

são as ligações iônicas de NaCl. Contudo, tais ligações são facilmente rompidas com a 

presença da água, o que caracteriza a solubilidade da ligação [14].  

 
2.5.3. Óxidos estabilizantes: Outro tipo de modificadores de rede, os chamados óxidos 

estabilizantes, evitam a solubilização. O principal deles é o CaO, sendo que o MgO e Al2O3 

também são importantes [15, 16]. 

_______________________________________________________________ 
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A adição de óxido de cálcio melhora a durabilidade química do material mantendo a 

facilidade de fusão, ou seja, reduz a temperatura de processamento sem os inconvenientes de 

um silicato alcalino [1]. Isto ocorre porque o cátion Ca2+ é bivalente e somente um cátion é 

suficiente para neutralizar a carga negativa dos dois oxigênios não-pontantes [11]. Assim, a 

tendência de formação de vidros é mantida [2]. 

Com as matérias-primas descritas acima, já é possível ter-se um vidro que pode ser 

fundido a temperaturas industrialmente razoáveis e permanece estável ao longo do tempo. 

Mas só essas matérias-primas não são suficientes. Geralmente, são utilizados outros óxidos 

que alteram as propriedades, melhorando a qualidade e aumentando a utilidade do vidro final 

[13, 15]. 

2.5.4. Afinantes: Matérias-primas que favorecem a eliminação dos gases dissolvidos 

no vidro por meio de uma menor temperatura de decomposição, o que acelera a cinética do 

processo de fusão, ou alteram a solubilidade dos gases no vidro, em função da temperatura. 

No caso dos vidros sodo-cálcicos, a principal matéria-prima usada como afinante é o sulfato 

de sódio ou o sulfato de cálcio hidratado (gipsita). O sulfato também atua como um tenso-

ativo que diminui a energia de superfície do vidro, favorecendo os mecanismos de nucleação 

de bolhas e purga, na região de refino do forno [13, 15]. 

2.5.5. Oxidantes e Redutoras: Os vidros são constituídos por óxidos e o estado de 

oxidação dos elementos metálicos é muito importante na fusão e no controle da cor do vidro. 

O estado de óxido-redução indica a taxa de oferta ou falta de oxigênio no vidro fundido [17]. 

Uma matéria-prima oxidante é aquela que cede átomos de oxigênio, aumentando a sua 

oferta. Por outro lado uma matéria-prima redutora é aquela que tem mais afinidade com o 

oxigênio que o resto da composição e tenta roubar o mesmo, criando uma falta do mesmo no 

vidro fundido. A óxido-redução afeta a fusão, a redução de bolhas (afinagem), a coloração e a 

descoloração do vidro devendo, portanto, ser muito bem controlada. Um mesmo óxido 
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colorante, dependendo do seu estado de oxidação, pode resultar em cores diferentes, ou ainda, 

pode não colorir. Os sulfatos de sódio, cálcio e bário além de agirem como afinantes também 

são utilizados como óxidos redutores. Um oxidante típico é o nitrato de sódio e redutores 

típicos são: carvão, grafite e resíduo. 

2.5.6. Colorantes: A presença de determinados elementos dissolvidos no vidro, 

interfere com a luz que o atravessa, podendo filtrar a radiação solar em determinados 

comprimentos de onda e permitir a passagem de outras. Por exemplo, uma garrafa de cerveja 

permite visualizar o seu interior, mas impede a penetração de radiação ultravioleta, que 

poderia deteriorar seu conteúdo. Os vidros cinza, bronze e verdes empregados em janela 

permitem a passagem da luz que ilumina o interior, mas impedem a passagem da radiação 

infravermelha, que o aqueceria, aumentando, assim, o conforto térmico do ambiente e 

economizando energia que seria despendida com ar condicionado. Como colorantes, podem 

ser utilizados vários metais de transição tais como o cromo e o ferro para a cor verde, o óxido 

de cobalto para a cor azul, o óxido de manganês para a cor vinho, o selênio metálico para a 

cor rosa, entre outros [15, 17]. 

A coloração do vidro se consegue pela diluição em sua massa de óxidos metálicos ou 

metais que interferem com a luz incidente transformando-a em luz colorida. Muitas vezes é 

necessária a mistura de diversos colorantes para se obter a cor desejada. 

2.5.7. Descolorantes: O ferro é um elemento que confere cor esverdeada ao vidro e 

está presente em praticamente todas as matérias-primas em maior ou menor quantidade. 

Portanto, quando se deseja fazer um vidro completamente incolor é necessário procurar 

matérias-primas muito puras com baixos teores de ferro [17].  

Mesmo escolhendo-se muito bem as matérias-primas, ainda existe um pequeno teor 

residual de ferro que tende a esverdear o produto. A própria manipulação das matérias-primas 

acaba acrescentando ferro pelo desgaste dos equipamentos. Para minimizar este efeito, são 
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adicionados descolorantes à composição que na verdade não vão “descolorir” o vidro, mas 

criar uma cor complementar que vai disfarçar o verde do ferro. 

É importante saber que, quanto maior for o teor de ferro, mais descolorantes devem se 

adicionar e com a soma de todos esses colorantes obtém-se um vidro menos transparente, 

tendendo para o “cinza”. Para se obter um vidro realmente transparente e incolor é necessário 

diminuir ao máximo o ferro presente e colocar o mínimo necessário de descolorantes na 

composição. 

 

 

2.6. A cor 

 

 

A cor, do ponto de vista físico, é um fenômeno causado pela absorção e reflexão de 

certos comprimentos de onda de luz incidente por parte do objeto. Do ponto de vista 

psicológico, é uma sensação produzida no cérebro a partir de um conjunto de fenômenos que 

se relacionam entre si e dependem de três fatores: Iluminante, Objeto e Observador [19, 20]. 

A relação dos fatores é mostrada nas Figuras 5 e 6. 

O objeto é aquele que possui a cor que se quer avaliar; o iluminante é o tipo de luz que 

incide sobre o objeto e com a qual ele reage produzindo a cor; e o observador é o que recebe a 

radiação que é refletida do objeto. O mesmo objeto iluminado com a mesma luz, mas visto 

por diferentes observadores pode gerar diferentes sensações que chamamos de cor. Os objetos 

são percebidos pelo observador em função do modo em que modificam a luz que os ilumina, 

enquanto as fontes de luz permanecem visíveis em razão da luz que emitem. 
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Figura 5. Fatores relacionados:                              Figura 6. Luz interagindo com o objeto [21]. 
Iluminante, Objeto e Observador [21]. 
 

Na ausência de qualquer um dos fatores: objeto, iluminante ou observador, a cor deixa 

de existir, da mesma forma que uma mudança em um dos fatores implica na mudança de cor. 

A análise da cor não pode ser baseada em julgamentos pessoais. Como princípio de medida de 

cor, foi adotado que os iluminantes e o observador seriam fixos. Assim, a única variável seria 

o objeto [19 - 21]. 

O espectro de luz visível compreende uma faixa do espectro que vai do comprimento 

de onda de 380 nm, que corresponde à luz violeta até o comprimento de onda de 780 nm, que 

corresponde à luz vermelha. Abaixo do violeta estão as ondas eletromagnéticas que possuem 

menores comprimentos de onda, exemplo: ultravioleta, raios X, raios gama, etc. Acima do 

vermelho, com maiores comprimentos de onda, estão o infravermelho, microondas, ondas de 

radio e TV, etc [20]. A Figura 7 mostra o espectro completo com o espectro de luz visível de 

radiações eletromagnéticas. 
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Figura 7. Espectro de luz completo, com o espectro visível de radiações eletromagnéticas que 

variam de 380nm a 780nm [21]. 
 

 

2.7. Controle da cor 

 

 

A cor em vidros é medida e controlada por meio do espaço tricromático da CIELAB 

1976, segundo padronizado pela CIE (Commission Internatinale de L'Eclairage). 

A CIE, ou Comissão Internacional de Iluminação, é um organismo oficial e 

internacional encarregado de todos os problemas de normalização e definição de iluminação e 

como conseqüência da colorimetria. Em 1924, a CIE decidiu criar um grupo encarregado do 

estudo da colorimetria, pois a medida da cor estava se tornando um fator importante para 

várias indústrias e laboratórios científicos, mas nenhum dos sistemas então em uso era 

considerado satisfatório [19, 20].  

Entre 1928 e 1931 as primeiras recomendações importantes foram anunciadas e a 

partir daí foram acrescentadas modificações até chegar ao sistema de 1976, conhecido como 

CIE L* a* b* ou CIELAB (diagrama Lab), atualmente adotado pelos produtores e utilizadores 

de vidros e pela indústria em geral. 

_______________________________________________________________ 
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A cor é medida por intermédio de um espectrofotômetro ou colorímetro que fornece o 

espectro de transmissão em toda a faixa de luz visível. Por meio de operações matemáticas, 

em que se considera o observador padrão e o iluminante escolhido como dados definidos, se 

definem as coordenadas de um ponto em um sistema cartesiano [22], mostrado na Figura 8: 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 8. Espaço tricromático onde são definidas as coordenadas dos pontos no sistema 

cartesiano e medida a cor [21]. 
 

Um ponto definido pelas coordenadas a e b define o matiz da cor, a coordenada a* 

positiva vai para o lado do vermelho; quanto maior for o valor de a*, mais vermelha será a 

amostra. A coordenada a* negativa vai para o lado do verde; b* positivo vai para o lado do 

amarelo e b* negativo vai para o lado do azul. A coordenada L* define o brilho e varia de 0 a 

100, passando pelo eixo das coordenadas a* e b*. Abaixo do eixo, a pureza da cor é maior (ou 

mais escura) e acima do eixo, a pureza da cor é menor (ou mais clara). Usualmente, a cor 

medida nos vidros tem baixa pureza, pois ela é percebida pela luz transmitida, ou seja, a luz 

que atravessa o material. Ao contrário, nas tintas e esmaltes a cor é percebida pela luz 

refletida, não havendo transparência, e as purezas são necessariamente superiores. Quanto 

maior for o L* maior será a transmissão de luz por meio do vidro. Um vidro incolor sempre 

terá L* maior que um vidro colorido, e um colorido a que se adiciona mais colorante deve ter 

o L* diminuído [21]. 

_______________________________________________________________ 
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O vidro silicato, na ausência de qualquer colorante, é incolor, ou seja, a* = 0 e b* = 0 e 

L muito próximo de 100, nunca chegando a 100, pois sempre uma parte da luz que incide é 

refletida pela superfície. Um vidro bastante claro tem L* da ordem de 92%. Quando se 

adiciona um colorante, as coordenadas saem do (0,0) deslocando-se para um novo ponto, e o 

L* diminui, pois diminui a quantidade de luz atravessando o vidro. 

Podemos considerar então que cada colorante pode ser representado como um vetor. A 

direção do vetor é dada pela qualidade do colorante e o módulo pela quantidade introduzida 

[21]. 

Quando se empregam diversos colorantes, a cor final será então a soma dos vetores 

individuais de cada colorante [22]. Na Figura 9 está indicado o efeito qualitativo de alguns 

colorantes sobre a cor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 9. Espaço tricromático, visão das coordenadas de a* e b* e os efeitos que alguns 

colorantes produzem no vidro [23]. 
 

 

_______________________________________________________________ 



         _______________________________________________________________ 22

2.8. A cor em vidros 

 

 

Os vidros possuem a propriedade de transmitir boa parte da luz que incide sobre eles, 

sendo esta a razão da sua transparência. Um vidro parecerá colorido a partir do momento em 

que esta transmissão de luz se der de forma desigual em relação aos comprimentos de onda 

que compõem a luz visível [10]. A função da cor em um vidro, porém, não se limita somente 

ao aspecto decorativo, podendo também desempenhar funções de proteção ao conteúdo da 

embalagem de vidro. Um exemplo são as garrafas de cor verde que tem como objetivo 

proteger o vinho da deterioração causada pelos raios ultravioleta; o mesmo acontece com 

garrafas de cerveja, embalagens de perfume, etc [13]. A Figura 10 ilustra alguns exemplos de 

vidros coloridos para embalagens. 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

Figura 10. Diversos exemplos de recipientes de vidros coloridos utilizados para a conservação 
de bebidas, alimentos, perfumes, etc [13]. 

 

A variedade de cores nos vidros é causada principalmente pela presença de íons de 

metais de transição, íons de terras raras ou partículas metálicas nos vidros, geralmente em 

concentrações muito pequenas [16].  
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2.9. Metais de Transição e Terras Raras 

 

 

Nos vidros comuns, a absorção da luz ocorre devido principalmente à presença de 

metais de transição, que possuem as camadas eletrônicas 3d incompletas. O vanádio, cromo, 

níquel, cobre, cobalto, ferro, manganês, etc., são exemplos de metais de transição. Em um 

grau de menor importância estão os elementos de terras raras, como Y, La, Gd, Yb e Lu, que 

possuem as camadas 4f incompletas [10]. 

Íons em séries de metais de transição e séries de terras-raras são caracterizados por 

orbitais incompletos em elétrons. Se qualquer um dos íons na primeira série de transição for 

encontrado no espaço livre, todos os orbitais dentro de suas camadas 3d seriam degenerados 

(isto é, sem vizinhos próximos, todos os orbitais 3d têm a mesma energia). Nesse caso, um 

elétron mudando de um orbital 3d para outro, não envolveria mudança na energia; logo não 

resultaria na absorção de luz. Em um ambiente líquido ou sólido, a proximidade dos ligantes 

(ânion, átomos neutros ou moléculas vizinhas) altera essa situação. A teoria dos campos 

ligantes baseia-se na suposição de que os níveis de energia da camada 3d parcialmente 

ocupada estão divididos devido a perturbações surgidas dos campos de ligantes circundantes 

[24].  

As camadas eletrônicas de um íon estão submetidas tanto à influência do núcleo do 

próprio átomo como de forças de campo dos íons circundantes aos quais está coordenado. 

Este meio circundante modifica os níveis de energia dos elétrons 3d deste íon, que é a causa 

das transições eletrônicas que ocorrem no mesmo. Estas transições se manifestam na forma de 

bandas de absorção de determinados comprimentos de onda, ou seja, a cor. A teoria referente 

a estes efeitos chama-se Teoria dos Campos Ligantes, desenvolvida pela primeira vez por H. 
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Bates, e fornece uma interpretação quantitativa do fenômeno [10,16]. Paul [11] apresenta esta 

teoria de forma mais detalhada, com foco no aspecto atômico do fenômeno.  

As cores produzidas, porém, não dependem somente do metal de transição presente no 

vidro, mas também do número de coordenação do seu íon e do seu grau de oxidação [10]. 

Deve-se recordar que os metais de transição possuem a propriedade de assumir diferentes 

valências para um mesmo elemento e o grau de oxidação depende da pressão de oxigênio e do 

grau de basicidade do vidro [13]. Define-se basicidade como sendo uma classificação segundo 

o número de íons OH- produzidos por molécula [25 - 27].  

Além disso, átomos metálicos ou não metálicos podem assumir estados de valência 

que os tornem não solúveis na rede vítrea. Neste caso, outro processo de coloração do vidro 

passa a acontecer: precipitados cristalinos coloidais do elemento (ou elementos) podem surgir, 

os quais interagem com a luz, produzindo o efeito de dispersão da luz que atravessa o vidro e, 

desse modo, também produzir o efeito de cor. Exemplos clássicos desse efeito são os vidros 

chamados de “rubi”, os quais podem conter ouro, cromo, ou sulfo-seleneto de cádmio, sendo 

que este último sistema resulta numa típica forte coloração vermelha no vidro. 

 

 

2.10. Efeito da óxido-redução 

 

 

O vidro é constituído de óxidos e de acordo com a pressão parcial de oxigênio 

presente no sistema, eles podem assumir diversos estados de óxido-redução, ou seja, quanto 

maior for a oferta de oxigênio pela presença de matérias-primas que, durante a fusão, se 

decompõem liberando-o, maior será a oxidação, levando os metais a um nível de valência 

superior. Contudo, com a presença de material orgânico ou enxofre, estes tendem a se ligar 
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com o oxigênio, pois têm maior afinidade com o mesmo, criando uma redução do vidro 

fundido e levando os metais a uma valência inferior [21]. 

Desta maneira os metais presentes no vidro fundido podem se apresentar em diversas 

valências. De acordo com a valência, o efeito sobre a cor varia. A Tabela 1 apresenta os 

principais óxidos colorantes empregados em vidros e a cor correspondente às diferentes 

valências nas quais pode se apresentar [19].  

Tabela 1 – Óxidos colorantes empregados em vidros comerciais e a cor correspondente às 
diferentes valências nas quais os óxidos podem apresentar [21]. 

 

 

ELEMENTO VALÊNCIA COR VALÊNCIA COR 
Cobalto Co 2+ azul escuro Co 3+ azul violeta 
Níquel Ni 2+ amarelo amarronzado Ni 3+ marrom escuro 
Cromo Cr 3+ verde Cr 6+ verde amarelado 
Cobre Cu 1+ incolor Cu 2+ azul 
Ferro Fe 2+ verde azulado Fe 3+ verde amarelado 

Manganês Mn 2+ incolor Mn 3+ rosa violácea 
Manganês Mn 4+ violeta Mn 6+ violeta 

Selênio Se 0 rosa Se 2- incolor 
Selênio Se 4+ incolor Se 6+ incolor 
Cádmio Cd 2+ marrom   

Neodímio Nd 2+ rosa violácea   
Enxofre S 2- âmbar S 6+ incolor 

Um exemplo da influência do número de coordenação pode ser dado pelo íon Co2+ 

que, quando dissolvido em um vidro silicato, possui coordenação tetraédrica em relação aos 

oxigênios, e produz, desta forma, uma coloração azul. Já em um vidro de metafosfato ou de 

borossilicato, que possui coordenação igual a 6, o íon produz uma coloração rosada. Para 

exemplificar a importância do grau de oxidação, consideremos o elemento de transição Fe, 

que produz a cor azulada quando no estado ferroso Fe2+ e produz uma cor amarelada pálida 

quando no estado férrico Fe3+. Os cátions também podem coexistir em valências diferentes, 

dependendo da pressão parcial de oxigênio, que influencia segundo o equilíbrio abaixo [10].  

−+++ +↔+ 2n)(x
2

x 2OM
n
4OM

n
4  

_______________________________________________________________ 
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Os íons de terras raras produzem cores devido às separações dos níveis de suas 

camadas 4f. Estes íons apresentam bandas de absorção muito estreitas e alguns elementos 

como Nd e Pr produzem vidros bicolores [16]. 

 

 

2.11. Controle da óxido-redução 

 
 
 

A maneira fundamental de se definir um estado de óxido-redução é por meio da 

pressão parcial do oxigênio no vidro fundido. Esta pressão é estabelecida, por exemplo, na 

posição de equilíbrio da reação envolvendo os dois óxidos de ferro: 

2 Fe2O3  ↔    4 FeO  +  O2

ou 

4 Fe3+  +  6 O2-   ↔ 4Fe2+  +  3O2   +  8e-

   Como o ferro sempre está presente no vidro, ou por adição ou por contaminação das 

matérias-primas, normalmente se controla o estado de óxido-redução pela análise do FeO. A 

relação FeO/Fe2O3 é chamada de estado de óxido-redução de um vidro, onde todo o ferro 

presente na valência 2+ expresso em FeO é dividido pelo teor total de ferro presente no vidro 

expresso na forma Fe2O3. Esta relação varia usualmente na prática de 20% a 80%. Quando 

todo o ferro estiver na valência 2+, ou seja, o máximo de redução, a relação será de 90% [22]. 
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2.12. Controle da cor no vidro 

 

 

Para se garantir que não haja diferenças perceptíveis de cor, tanto dentro de uma 

mesma fusão (principalmente no início e final de uma transição de cor) como entre fusões 

distintas, são determinadas regiões no diagrama Lab (descrito no item 2.7), onde os produtos 

necessariamente devem se situar, sendo reprovados os lotes de produtos que se encontrarem 

fora [19]. Desta maneira, evita-se qualquer subjetivismo no julgamento da cor. Para evitar 

desvios devido à espessura da amostra após a medida da cor, mede-se a espessura da amostra 

e se transforma o resultado para uma espessura de referência [21]. 

Na Tabela 2 têm-se os valores dos parâmetros de referência colorimétrica para as cores 

“cinza” e “bronze”, utilizados na produção de vidros comerciais planos. Esses parâmetros são 

mostrados na Figura 11. Plota-se no gráfico a cor e, durante a produção, eventualmente 

fazem-se os ajustes de colorantes para se manter a cor dentro da elipse que define o padrão da 

cor. A permanência da cor dentro da elipse de especificação garante que não sejam percebidas 

diferenças de cor entre os diferentes lotes de produção. 

Tabela 2 – Coordenadas tricromáticas limites utilizadas na indústria como base para as cores 
“cinza” e “bronze”.   

 

“BRONZE”  “CINZA” 
a* b*  a* b* 
3,1 5,72  0,17 -2,74 
3,1 7,72  0,17 -0,74 
2,1 6,72  -0,83 -1,74 
4,1 6,72  1,17 -1,74 
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Parâmetros de referência colorimétrica a* e b*
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Figura 11. Gráfico de especificação de cor no vidro para as cores “cinza” e “bronze” 
denominadas pela indústria de vidros planos; a permanência dos parâmetros dentro da elipse garante 
que não sejam percebidas diferenças na cor. 

 

 

2.13. Selênio: História 

 

 

Selênio (Se) é um elemento químico do grupo VIa (família dos calcogênios) da tabela 

periódica, com propriedades químicas e físicas muito semelhantes às dos elementos químicos 

enxofre e telúrio [13, 28, 29]. 

O selênio foi identificado pela primeira vez em 1817 por John Jacob Berzelius, 

professor de química em Estocolmo. Berzelius e o seu colega J. G. Gahn estavam 

investigando um método de produção de ácido sulfúrico em câmaras de chumbo, quando 

observaram a existência de resíduos de uma substância com um odor muito intenso no fundo 

da câmara de chumbo. A princípio pensaram tratar-se de telúrio. Uma análise mais cuidadosa 

mostrou que não havia vestígios deste elemento, apesar de suas propriedades serem idênticas. 
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A esta nova substância foi dado o nome de selênio, termo que deriva do grego selene (Lua), 

por analogia com o do telúrio, cujo nome deriva de tellus (Terra) [13, 30, 31]. 

Durante muitos anos, o selênio permaneceu apenas uma curiosidade de laboratório, 

pois não se lhe conhecia nenhuma aplicação prática. Finalmente, em 1873, Willoughby Smith 

descobriu que a resistência elétrica do selênio diminui com o aumento da intensidade de luz 

incidente. Esta descoberta permitiu desenvolver as células fotoelétricas e outros dispositivos 

elétricos sensores de luz [13, 31].  

O selênio é um metalóide macio como o enxofre, sua coloração vai de cinza metálico 

ao vermelho vítreo, tem propriedades mais metálicas que o oxigênio e o enxofre. O selênio, 

que pode existir sob as formas vítreas e coloidais, apresenta uma modificação cristalina 

monoclínica chamada selênio vermelho, que é metaestável. É obtido pela cristalização do 

elemento com sulfeto de carbono. Ele se transforma espontaneamente na forma metálica, 

chamado selênio metálico, que representa o estado alotrópico estável. Como resultado da alta 

densidade (d = 4,8 g cm-3), o selênio pode segregar e descer para o fundo do forno, onde é 

então concentrado com ferro em uma camada de vidro marrom. Seus átomos são um dos 

maiores átomos de elementos não-metálicos (ra = 1,15 * 10-10 m), sendo o dobro do átomo de 

oxigênio (ra = 0,60 * 10-10). No grande átomo de selênio os elétrons mais externos são 

deformados pelos campos elétricos de íons trocados positivamente, causando assim um 

aumento na curva de absorção: maior teor de potássio produz uma cor rosa pura, menor teor 

de sódio uma tonalidade meio amarela ou marrom [28]. Ambas as formas são condutoras de 

eletricidade. Medidas de peso molecular mostram que a molécula é formada por um 

grupamento de oito átomos dispostos em anel. Não é afetado pela água, é solúvel em álcalis e 

ácido nítrico, queima ao ar, é tóxico por inalação ou ingestão [30].  

O selênio é encontrado em pequenas quantidades na natureza. Aparece como 

impureza, sob a forma de selenetos em minérios constituídos sobretudo de sulfetos metálicos 
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de cobre, ferro, chumbo, etc [32]. Os seus principais minerais são o seleneto de cobre Cu2Se, 

chamado berzelianita, o seleneto de mercúrio e de prata. É comum a extração de selênio de 

subprodutos de indústrias que tratam sulfetos. O material contendo selênio (mineral ou 

subprodutos de sulfeto) é geralmente tratado com ácido sulfúrico quente e concentrado. 

Obtém-se, assim, o bióxido de selênio, que é purificado por sublimação ou cristalização por 

soluções aquosas ácidas sob a forma de ácido selenioso, sendo em seguida reduzido por meio 

de solução aquosa de anidrido sulfúrico, obtendo-se o selênio metálico. O selênio é obtido 

também do refino do chumbo, cobre e níquel [30]. 

O selênio é um elemento raro que tem a particularidade de possuir um odor 

pronunciado bastante desagradável e que ocorre no estado natural juntamente com o enxofre 

ou sob a forma de selenietos em certos minerais, como a eucairita (CuAgSe), a claustalita 

(PbSe), a naumanita (Ag2Se), a crookesita ((CuTlAg)2Se) e a zorgita (PbCuSe). As principais 

fontes de selênio são os minérios de cobre, dos quais o selênio é recuperado como subproduto 

nos processos de refinação eletrolítica.  

Os maiores produtores mundiais de selênio são os E.U.A., o Canadá, a Suécia, a 

Bélgica, o Japão e o Peru [31]. 

Desde o começo da fabricação de embalagens de vidro, os produtores têm o desejo de 

produzir um vidro muito brilhante e transparente. Entretanto, as matérias-primas utilizadas 

são normalmente contaminadas com óxido de ferro, o que geralmente contribui para um matiz 

verde do produto final. Esta descoloração pode ser compensada fisicamente por um agente de 

coloração que supra a transmissão verde, isto é, que fornece um matiz avermelhado. Agentes 

colorantes adequados podem ser manganês ou selênio [3].  

O MnO2 era muito utilizado como descolorante em vidros que continham um alto teor 

de ferro. O manganês age como um agente oxidante e converte o ferro de um estado reduzido, 

que é um colorante fortemente verde, para um estado óxido, que é amarelo claro. Quando 
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vidros, contendo manganês reduzido, eram expostos à luz ultravioleta do sol, por longos 

períodos, o manganês tornava-se foto-oxidado (solarização), isto é, voltava à sua forma 

oxidada, que mesmo em baixas concentrações, fornecia ao vidro uma cor rosa ou violeta. Os 

raios ultravioletas podiam promover esse processo em alguns anos ou décadas [2].  

A solarização ocorre em cristais devido à combinação de Fe2O3 e de As2O3; nenhum 

dos dois óxidos produz solarização quando presente separadamente no vidro. Entretanto, sua 

combinação é a causa de amarelamento de acordo com a reação [28]: 

4 FeO  +  As2O3 + O2  →  2 Fe2O3  +  As2O3

O selênio e seus compostos não produzem solarização na coloração e descoloração. 

A cor rosa do selênio no vidro é conhecida há muito tempo, mas era difícil de ser 

reproduzida. No final do século XIX os fabricantes de vidro aprenderam a utilizar o selênio, 

que eventualmente inutilizou o manganês como um agente descolorante [3]. 

A observação de J. T. Peluoze (1865) de que o selênio produzia cor no vidro parece ter 

recebido naquele tempo pouca atenção. A pobre reprodutibilidade, a baixa intensidade do rosa 

do selênio, sua tendência a se volatilizar e fornecer cores marrons durante o recozimento, 

todos estes fatores foram responsáveis pelo pouco interesse no selênio como colorante no 

vidro. O interesse surgiu quando a indústria de vidro conseguiu desenvolver tonalidades 

vermelhas e alaranjadas, usando o elemento em combinação com o sulfeto de cádmio [4, 13]. 

F. Welz (1891), de Klostergrab, Bohemia, obteve uma patente para a produção de um 

vidro rosa e alaranjado por meio do selênio. Alguns anos mais tarde este método de introduzir 

o selênio metálico foi modificado por A. Spitzer (1893), que indicou a vantagem de usar 

selenitos em vez do selênio metálico. Além do selenito, foi introduzido o arsenito de sódio ou 

de zinco como agentes redutores. Com a familiarização das cores obtidas pelo selênio, 

verificou-se que a cor rosa era apropriada para compensar a cor verde do ferro [4, 13].  
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O. N. Witt e E. Frankel (1914), determinaram, por uma combinação de análises 

químicas e de métodos colorimétricos, o quanto do selênio adicionado permanecia no vidro e 

que fração dele é responsável pela cor rosa. Compararam a cor de vidros de selênio com 

aquelas de filtros que contêm o selênio metálico na forma subdividida, tal como é obtido de 

selenitos por meio de ácido hipofosfórico. Apenas 8% do selênio restante no vidro eram 

responsáveis pela cor rosa, enquanto que os restantes 92% estavam presentes na forma de 

compostos incolores [4]. 

P. Fenaroli (1914) distinguiu a cor marrom do selênio, que é formada sob condições de 

redução, e a cor rosa do selênio que requer fracas condições de oxidação. Atribuiu a cor 

marrom aos poliselenetos alcalinos que têm a mesma cor em soluções aquosas e concluiu que 

o selênio formado por diversos compostos, tais como selenetos e poliselenetos, e estes, junto 

com o selênio metálico, estavam no equilíbrio com o vidro e a atmosfera do forno [4]. 

 

 

2.14. Colorização e descolorização 

 

 

A quantidade de selênio introduzida no vidro fundido como descolorante é muito 

pequena, aproximadamente 1g por 100kg de areia. A absorção da luz é conseqüentemente 

muito baixa, envolvendo uma quantidade mínima de “cinza”. O selênio é combinado 

freqüentemente com o CoO para suprimir a tonalidade amarela residual (0,15g de CoO por 

100Kg da areia). A descoloração com Se é sensível à redução atmosférica, que leva a 

poliselenetos amarelos-marrons e a polisulfitos amarelos [28]. 

A coloração rosa do selênio se combina de uma maneira suplementar com a cor verde 

de Fe2+, produzindo um “cinza” neutro com baixa percepção do olho humano. A cor 
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vermelho-marrom aparece no resfriamento, devido ao FeSe (seleneto de ferro) que é 

produzido ao mesmo tempo na reação [28]. Segundo M. B. Volf, melhores resultados são 

obtidos com cristais descoloridos contendo 0,02 - 0,05% de Fe2O3. As tonalidades marrons 

devido ao FeSe são produzidas com elevados índices de ferro. Os vidros potássicos e de soda-

potássio são descoloridos mais rapidamente que vidros puramente de soda, porque o óxido de 

potássio (K2O) promove as tonalidades puras sem introduzir componentes amarelos [28].  

Fusão oxidante é mais favorável, mesmo que a conversão de FeO verde ao Fe2O3 

amarelo envolva simultaneamente a oxidação parcial do selênio rosa ao seleneto incolor. O 

FeO verde compensado pela coloração rosa do selênio é convertido ao amarelo, eliminando 

assim a igualdade complementar para o “cinza” neutro pela coloração do selênio. As linhas 

rosas são baseadas em cristais de soda-potássio com alto índice de SiO2, um baixo índice de 

CaO e possivelmente com B2O3, que promove a coloração rosa [28].  

O sulfato tem efeitos desfavoráveis na colorização e descolorização de vidros com 

selênio; a quantidade de selênio tem que ser dobrada ao substituir-se 1 kg de soda por uma 

quantidade equivalente de sulfato. Os sulfatos afetam desfavoravelmente a coloração e 

diminuem sua intensidade. Os compostos de selênio são mais solúveis na espuma de sulfato 

do que no vidro de silicato. O Na2SO4 como um único agente de refino provoca uma redução 

na retenção do selênio na coloração e na descolorização.  

De acordo com Weyl [33], o Na2SO4 tem um efeito oxidante no Se, produzindo 

selenetos incolores [28]: 

Se  +  2 Na2SO4   →   Na2SeO3  +  Na2O  +  2 SO2

Pequenas quantidades de sulfato (0,2 – 0,5 Kg /100 Kg de areia) não causam nenhuma 

dificuldade na fusão de vidros rosa [34].  
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2.15. Selênio e seus compostos 

 

 

Na fusão, o selênio metálico está presente no vidro na forma de gás, que se volatiliza a 

1300ºC. No vidro frio, o selênio está dissolvido na forma atômica como se fosse um pyrosol. 

Diferente dos pyrosols de cobre e ouro, não é necessária a presença de elementos 

metalofílicos para manter os átomos no vidro. Entretanto, como um pyrosol exibe um 

aparente efeito de Tyndall, presumiu-se que a coloração era devida a uma solução coloidal de 

selênio. No entanto, o aparente efeito de Tyndall é causado por fluorescência. A coloração 

não é mudada no resfriamento e não está sujeita ao desenvolvimento da cor ou opacidade 

[28]. Em suas experiências, Fenaroli [4] permitiu que suas fusões resfriassem vagarosamente 

obtendo diversas amostras que tinham uma opalescência azul clara, provavelmente causada 

por devitrificação. Essa aparência o levou a concluir que selênio coloidal é quem dita as 

regras em vidros rosa coloridos com selênio. Entretanto, a suposição de selênio coloidal como 

causa da cor não parece satisfatória para ele pois em outro estudo ele atribuiu a opalescência à 

imiscibilidade. Ele observou que o selênio reage com um álcali, formando seleneto e selenito, 

e concluiu que o último, como os sulfatos, é insolúvel no vidro e causam a opacidade. Nos 

estudos de Hofler e Dietzel [4], vidros rosa com selênio livre de ferro não mudavam sua 

coloração quando sujeitos ao recozimento. Baseado nessa observação, Holfer rejeitou a 

hipótese de selênio coloidal e preferiu a visão que vidros roas são verdadeiramente soluções. 

Ele observou que as mudanças durante o recozimento de vidros com selênio eram causadas 

por reações químicas. 

Guha, Leppert e Risbud (1998) investigaram a molécula de Se2
- em um arranjo 

cristalino por ressonância eletrônica de spin (ESR) e por medidas de fotoluminescência. Os 

níveis eletrônicos de energia da molécula de Se2
- em um arranjo cúbico são similares àquele 
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do íon molecular O2
-, exceto por uma molécula de Se2

-, sendo que os estados dos orbitais 

moleculares são construídos de estados de ligação e antiligante dos orbitais 4p [35]. 

Metais de transição precipitados de soluções aquosas de cátion do metal pelo uso de 

H2E, Na2E ou K2E (E = S, Se, Te) são amorfos. O CoSe2 pode ser preparado em altas 

temperaturas ou em altas pressões por reações de estado sólido, tais como o contato direto dos 

elementos em tubos selados.  

Bochmann (1997) sintetizou [Co{But2P(Se)NPri}2] e [Co{But2P(Se)NC6H11}2] que 

termolizou o filme de Co3Se4 com CoSe2 como um menor componente.  

Sheldrich e Wachhold (1997) concluíram que as soluções aquosas ou metanólicas de 

carbonatos de metais alcalinos poderiam induzir a desproporcionalidade de S, de Se e de Te 

aos oxi-ânions e aos policalcogênios Ex
2- sob condições solventotérmicas [36]. 

Apenas uma parte do selênio contido no vidro está presente na forma metálica, o 

restante está na forma de compostos de selênio e poliselenetos [13, 37]. Na forma de 

compostos, o selênio ocorre em quatro valências diferentes, que são mostradas na Tabela 3. 

Tabela 3 – As quatro diferentes valências do selênio que ocorrem no vidro durante a fusão [28, 
37]: 

 
Se2- seleneto (selenide) incolor 

Sex
2- poliseleneto (polyselenide) Amarelo e marrom avermelhado 

Se0 selênio metálico rosa 

Se4+ selenito (selenite) incolor 

Se6+ selenato (selenate) incolor 

 

 

 

 

Os selenetos, que são promovidos no vidro pelo aumento da quantidade de óxidos de 

metais alcalinos, estão presentes apenas excepcionalmente sob fortes condições de redução. 

Contudo, surgem como produtos intermediários nas reações de selênio com óxido de metal 

alcalino a baixas temperaturas. São incolores, exceto pelos selenetos de metais pesados [28].  

_______________________________________________________________ 
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Como praticamente todos os vidros contêm traços de ferro, tem-se que incluir a cor 

vermelho-amarronzada do seleneto de ferro entre as formas possíveis [13, 4, 38].  

Contudo, os vidros possuem poliselenetos formados sob condições brandas de 

redução. Eles freqüentemente ocorrem no vidro juntamente com selênio metálico [28]. As 

sínteses de poliselenetos de metais de transição com um solvente formador de vidro podem 

fornecer um meio para a formação destas espécies, que, por sua vez, podem introduzir a cor 

original e propriedades eletrônicas ao sistema. Uma vez que os poliselenetos de metais de 

transição são estabilizados dentro da fusão formadora de vidro, a estrutura destas espécies 

pode então ser congelada resultando na estrutura de vidro [39]. 

Selenitos, que são incolores, são formados no vidro em adição com selênio sob 

condições de oxidação. Sua formação é fortemente promovida pelo nitrato, pelo arsênico e 

possibilitada pelo dióxido de cério. Selenatos são incolores, mas sua presença no vidro é 

excepcional, necessitam de oxidação muito vigorosa, por exemplo, durante fusão elétrica na 

presença de oxigênio na atmosfera e oxidantes no vidro fundido. Apenas uma pequena 

proporção de selênio permanece na forma colorida metálica no vidro; muitos deles são 

convertidos em compostos incolores contendo oxigênio, particularmente selenitos. Sob 

condições neutras normais ou pouco oxidadas, o vidro é capaz de aceitar em média 0,04% – 

0,05% de Se. Nenhum aprofundamento da cor do vidro é conseguido aumentando a dosagem 

do selênio a 1%. Vidros com um elevado índice de SiO2 são mais favoráveis para a coloração 

rosa, porque os vidros ricos em óxidos alcalinos tendem a formar poliselenetos marrons [28].  

O ZnO suprime a cor rosa em algum momento, ligando o enxofre no complexo e 

formando ZnS4
2-, enquanto remove simultaneamente o selênio do seleneto de ferro: 

ZnO  +  FeSe  →  ZnSe  +  FeO 

Entretanto, ZnSe tem uma força de ligação menor que  ZnS, como indicado pelos 

pontos de fusão dos dois compostos (ZnSe acima de 1100ºC, ZnS em 1850ºC).  
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A coloração rosa do selênio pode ser intensificada adicionando-se pequenas 

quantidades de CoO, que iguala as tonalidades amarelas. O MnO2 é inapropriado, porque 

oxida o Se a selenito incolor. Quando poliselenetos são formados no vidro, mostram uma 

larga absorção do espectro e a absorção dos selenetos na região do UV é deslocada para a 

região do visível. Essas formações também eliminam a fluorescência sob condições de 

redução [28].  

Poliselenetos são formados diretamente durante o resfriamento, visto que uma parte do 

FeSe se forma somente durante reaquecimento. 

A natureza iônica do selenito de zinco fornece um ponto de fusão mais elevado do que 

o selênio metálico. Um fornecedor de selenito de zinco estimou que as perdas relativas na 

fusão de vidro constituem 80% adicionando selênio metálico ou de 40% adicionando selenito 

de zinco. A Tabela 4 mostra a quantidade de selênio metálico e de selenito de zinco necessária 

para se conseguir 1kg de selênio no vidro final. Um total de 20% em peso menor de selenito 

do zinco é necessário em comparação com o selênio metálico. Para a mistura do vidro 

fundido, selenito de zinco tem uma densidade similar à de outras matérias-primas e assim 

facilmente é homogeneizado na mistura. Isto impede a formação de elevadas concentrações 

localizadas na fusão de vidro [40]. 

Tabela 4 – Quantidade de selênio metálico e selenito de zinco necessária para se conseguir 1kg 
de selênio no vidro final [40]: 

 
 
 

 Selênio 
metálico

Selenito 
de zinco 

Proporção de vidro perdida na fusão (%) 80 40 
Proporção retida (%) 20 60 
Se contido (%) 99,5 41 
Qde. requerida para 1kg de Se no vidro final (kg) 5,02 4,06 
Quantidade de Se perdido (kg) 4,02 0,66 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 
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2.15.1. A influência da quantidade e a natureza dos compostos de selênio 

Não importa em que forma o selênio é introduzido no vidro fundido, seleneto e 

selenito serão formados após certo tempo; a única diferença encontra-se nas proporções 

mútuas desses compostos. A natureza da preparação do selênio não afeta o tipo de composto 

formado, mas influencia a relação molecular dos dois compostos. Esta razão afeta por sua vez 

a fonte de oxigênio no vidro. Se o selênio rosa for fundido sob condições de oxidação, bons 

resultados são obtidos apenas se o selênio for introduzido na forma de um seleneto, ou nas 

misturas que conduzem à formação de selenetos. No caso em que os selenitos ou selenatos 

são utilizados sob condições de fusão oxidante é obtido um vidro incolor em sua camada 

superior. Em uma atmosfera neutra nenhum gradiente de cor será estabelecido. O selenito e o 

selenato podem ser usados para vidros de selênio rosa, mas obtêm-se apenas cores mais fracas 

do que quando a quantidade equivalente de selênio metálico é usada. Usado o seleneto sob 

condições redutoras conduz o vidro a uma cor marrom devido aos poliselenetos. Se o seleneto 

de sódio for usado sob condições de redução, o vidro inteiro é marrom. Estas experiências  

demonstraram que pequenas quantidades de oxigênio, que são introduzidas na forma de 

selenito ou de selenato, têm um efeito distinto no equilíbrio do oxigênio. Vidros que contêm 

Na2SeO3 ou Na2SeO4 oferecem uma certa resistência a uma atmosfera redutora produz um 

vidro que contém apenas o selênio metálico voltado para o marrom [4].  

De acordo com Guidal e Yaraman (1986), o efeito da adição de óxido de ferro e 

enxofre na fusão que contém ZnSeO3 e Se0, equivalente a 0,1% de Se, foi investigado sob 

condições de redução. Quando 0,01% a 0,04% de C foi adicionado em fusões que continham 

ZnSeO3, foram obtidas cores rosa clara e avermelhada, enquanto a retenção de Se diminuiu. 

Em uma fusão contendo Se0 adicionada à mesma quantidade de C, a retenção aumentou e 

foram obtidas cores marrons-avermelhadas [41]. 
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Do ponto de vista econômico, é importante aprender sob que condições a cor rosa 

mais intensa pode ser obtida com uma quantidade mínima de selênio. Guiado pelo 

conhecimento da volatilidade de vários compostos de selênio e pelo fato de que o selenito de 

sódio representa o composto mais estável de selênio no vidro, pensa-se que o selenito de 

sódio é a forma mais econômica. Isto, entretanto, não está completamente correto. Fusões 

experimentais de Weyl [4] provaram que o selênio metálico fornece cores mais intensas que a 

quantidade correspondente na forma do selenito de sódio. Apesar da volatilidade 

relativamente elevada do selênio metálico, parece estabelecer um equilíbrio mais favorável do 

que o selenito e, conseqüentemente, ser mais eficiente.  

2.15.2. O comportamento dos compostos de selênio no aquecimento 

Selênio metálico começa a volatilizar a uma temperatura menor que 200°C, e a 300ºC 

a volatilização é muito intensa. De um cadinho aberto a 600°C, selênio metálico é 

completamente volatilizado em cinco minutos. Com selenitos de sódio e de zinco, os 

primeiros sinais de decomposição são visíveis a aproximadamente 350ºC, os sais se tornam 

vermelhos devido à formação de selênio metálico. O selenito de bário não se decompõe 

abaixo de 1100ºC, mas o comportamento exato deste composto depende muito da sua pureza. 

Esses resultados estão de acordo com as observações de O. Knapp [4], que enfatizou a 

estabilidade do selenito de bário. A decomposição térmica destes selenitos provavelmente 

segue a equação: 

Na2SeO3 →  Na2O + SeO2

SeO2  →  Se + O2

Na presença de oxigênio suficiente, a segunda reação pode ser parcialmente suprimida 

de modo que SeO2 seja liberado [4, 42]. 

Estudos de J. B. Krak [43] mostram que aproximadamente 75% do selênio introduzido 

foram volatilizados depois que o vidro fundido foi refinado. Concluiu-se que o selênio pode 
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também ser introduzido na forma metálica e que o uso dos mais caros compostos não foi 

justificado.  

2.15.3. As reações dos compostos de selênio no vidro fundido 

A solução em ebulição de hidróxido de sódio converte uma parte do selênio metálico 

em seleneto de sódio e o resto em selenito de sódio. A mesma reação ocorrerá quando o 

selênio, como um constituinte do vidro fundido, for aquecido com carbonato de sódio. W. 

Hirsch e A. Dietzel [4] aqueceram selênio com barrilha em uma atmosfera neutra em 

diferentes temperaturas e determinaram analiticamente a quantidade de seleneto formado.  

A distribuição final do selênio é a mesma, se está introduzida na forma de selênio 

metálico, de selenito ou de selenato. Quando a barrilha é aquecida com a adição de 0,05% de 

selênio na forma de selenito de sódio, todas as amostras aquecidas a temperaturas abaixo de 

500ºC eram avermelhadas, devido à formação de selênio metálico. Acima de 500ºC as 

amostras permaneceram brancas. Isto indica que o selenito puro, bem como as misturas de 

selenito de sódio-barrilha, liberam selênio metálico no aquecimento [4]. 

Na2SeO3 → Na2O + SeO2 → Na2O + Se +O2

Esta reação ocorre a 400°C, isto é, em uma escala de temperatura onde o selênio 

metálico ainda não reage facilmente com a barrilha. Conseqüentemente no intervalo entre 

400° – 500ºC de temperatura a quantidade total de selênio diminui. A 500°C o selênio 

metálico desapareceu. As amostras eram brancas puras, mas se tornaram vermelhas em 

exposição ao ar úmido. Isto indica a formação de seleneto de sódio em presença de água, 

Na2Se é rapidamente oxidado a selênio metálico pelo oxigênio do ar. A Figura 12 mostra o 

comportamento de uma mistura de selenito de sódio e barrilha que contém 0,05% de selênio 

na forma de Na2SeO4. Em comparação com o selenito, o selenato é estável a altas 

temperaturas. Abaixo de 600°C nenhuma dissociação térmica poderia ser observada, mas a 
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700°C começa uma reação de decomposição que conduz a selenito e seleneto. Acima de 

800°C selenato não é muito estável em atmosfera neutra [13, 44]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12. Selênio retido em uma mistura de Na2SeO4 – Na2CO3 contendo 0,05% de selênio 

quando aquecido em uma atmosfera de nitrogênio por 20 minutos, em função da temperatura: I. 
Selênio como selenato; II. Selenito e III. Seleneto [4]. 

 

Pode-se dizer que introduzindo o selênio na forma metálica, como seleneto ou como 

selenato, conduzem a uma série de reações com a barrilha que, já abaixo de 1000°C, conduz a 

um equilíbrio entre o seleneto e o selenito. Se uma atmosfera neutra for mantida, a única 

diferença entre estes compostos de selênio é que a razão de seleneto a selenito varia.  A 800°C 

os seguintes equilíbrios foram observados [4]: 

(a) barrilha-selênio metálico forma 1 mol de seleneto + 0,5mol de selenito. 

(b) barrilha-selenito forma 1mol de seleneto + 1,06mol de selenito. 

(c) barrilha-selenato forma 1mol de seleneto + 2,33mol de selenito.  

 

2.15.4. A influência da atmosfera do forno 

Vidros coloridos e descoloridos com selênio são muito sensíveis às condições de 

fusão, particularmente à atmosfera do forno. Em adição, compostos de selênio são muito 

voláteis, mesmo a baixas temperaturas. Um vidro com uma cor puramente rosa é uma 

_______________________________________________________________ 
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resultante de ótima combinação de condições de fusão e composição do vidro. Selenitos de 

zinco e bário se decompõem no estado sólido de acordo com as equações: 

1. ZnSeO3  →  ZnO  +  SeO2

2. SeO2  →  Se  +  O2

O equilíbrio do segundo estágio de decomposição depende da pressão parcial de 

oxigênio na atmosfera do forno [28]. 

Apesar da maior volatibilidade do selênio do que seus compostos, não existe 

diferenças significativas em suas perdas pela volatilização do vidro [43]. No entanto, selênio 

metálico produz uma cor mais intensa que selenetos, que é explicada por uma maior divisão 

favorável na coloração e não-coloração de selênio retido no vidro [45]. 

Na fabricação de vidro, as perdas de selênio introduzido no começo da fusão são de 

70% – 80%, eliminadas na forma de vapor, será retido pelos precipitadores eletrostáticos 

antes da saída dos gases de combustão pela chaminé [46]. 

Comparado ao selênio, selenito tem apenas a vantagem de conter oxigênio em suas 

moléculas; sendo assim, é menos sensível às condições de redução na fusão e às variações na 

atmosfera do forno. Com vidros coloridos com seleneto de zinco, uma atmosfera oxidante 

resulta em uma coloração uniforme do vidro em toda sua profundidade. Contudo, com 

selenitos, as camadas das superfícies superiores permanecem incolores e a coloração rosa 

aparece somente nas camadas inferiores. Uma atmosfera neutra promove uma coloração 

uniforme também com selenitos [28]. 

Weyl [4] realizou fusões por uma hora e meia a 1400°C com um vidro base que 

continha 74% de SiO2, 8% de CaO, 18% de K2O a que  foram adicionados 0,05% de selenito 

de sódio. O vidro potássico foi escolhido porque oferece a vantagem de realçar a cor rosa pura 

do selênio, de modo que o selênio metálico pudesse ser distinguido dos poliselenetos marrons. 

Pouca diferença foi encontrada entre a fusão de um vidro em oxigênio puro e em ar. O vidro 



         _______________________________________________________________ 43

rosa foi formado na parte mais inferior do cadinho, enquanto na parte superior permaneceu 

incolor devido à formação dos selenitos e selenatos. Em atmosfera neutra, que envolveu fusão 

do vidro em N2, ou CO2 ou SO2, todas as fusões assumiram a mesma cor inteiramente, com 

uma cor rosa uniformemente intensa, sendo mais intensa do que a fusão correspondente em ar 

ou em oxigênio e livre da camada incolor superior. 

Nas misturas de gás do forno contendo N2 e CO cores marrons foram obtidas. A 

formação de poliselenetos tornou-se visível com o gás que contém 3% de CO, levando a uma 

cor salmão, enquanto que 10% de CO levaram a uma cor marrom. Em CO puro ou em H2 os 

vidros se tornaram marrons nas camadas inferiores, visto que as camadas superiores se 

tornaram incolores [13, 4]. 

Dimitriev, Yordanov e Lakov (1995) obtiveram informações da não formação do vidro 

em novos sistemas selenitos contendo simultaneamente SeO2 e MoO3. Determinaram a 

unidade estrutural que forma a rede do modelo vítreo [47] e o problema da formação de rede 

nos vidros selenito com o aumento no número de componentes [48].  

2.15.5. A influência do oxigênio nas reações 

Mudando as condições de fusão de uma atmosfera neutra para uma reduzida, desloca-

se o equilíbrio para o lado do seleneto. Os selenetos alcalinos são incolores, mas como todos 

os vidros contêm mais ou menos ferro, o seleneto de ferro marrom é formado mostrando um 

comportamento diferente do selênio metálico rosa. A fim evitar estas impurezas amarelas e 

marrons, que são em parte devido ao seleneto do ferro e em parte aos poliselenetos, a fusão de 

vidro deve manter uma neutra ou uma fraca atmosfera de oxidação [4]. 

Sob condições industriais espera-se que o selenato de sódio se decomponha mais 

facilmente com a evolução do dióxido de carbono reagindo no vidro fundido e criando 

condições de fusão neutras. A fim de alterar essa decomposição, Hirsch e Dietzel [4] 

introduziram 0,05% de selênio na forma de selenito de sódio em um vidro fundido que 
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contém 20% de Na2O e 10% de CaO na forma de carbonatos e 70% de SiO2 na forma de 

areia. A Figura 13 ilustra a seqüência de reações observada quando tal vidro é fundido em ar. 

Na mistura de sílica livre e barrilha, o selenito é oxidado a selenato a aproximadamente 

600ºC. Em torno de 900ºC a liberação de dióxido de carbono do vidro fundido é tão forte que 

a pressão parcial de oxigênio diminui a praticamente zero, favorecendo assim a decomposição 

do selenato. Em vidros comerciais, conseqüentemente, não devemos esperar quantidades 

notáveis de íons selenato.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13. O efeito da oxidação em selenito de sódio com o vidro fundido (0,05% de Se) em ar 

(oxidação) por 20 minutos, em função da temperatura: I. Selenito e II. Selenato [4]. 
 
 
2.15.6. A influência da acidez da fusão na seqüência de reações 

Para descobrir como o selenito de sódio reage com os constituintes ácidos de um vidro 

fundido, amostras de ácido silícico precipitado com selenito de sódio foram aquecidas a 

diferentes temperaturas em uma atmosfera neutra. O selenito se decompõe de acordo com a 

equação: 

Na2SeO3 + SiO2 → Na2SiO3 + Se + O2

Esta reação começa em torno de 400ºC, onde a pressão de vapor do selênio já é alta o 

bastante para volatilização [4].  

_______________________________________________________________ 
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Nos estudos experimentais de Hirsch e Dietzel (1935), observou-se o que acontece 

quando o selênio ou compostos de selênio são adicionados a um vidro fundido. Em todos os 

vidros sodo-cálcicos, a primeira etapa das reações será a formação de selenetos e selenitos. A 

razão de seleneto para selenito pode variar bastante dependendo da forma que o selênio foi 

introduzido e se agentes redutores e oxidantes estão presentes simultaneamente [4]. Sob fortes 

condições de oxidação selenatos podem ser formados. Com temperatura crescente os 

equilíbrios são influenciados principalmente por dois fatores: 

 (a) Pelo SiO2 que entra na solução, aumentando assim a acidez da fusão; 

 (b) Pelo desenvolvimento do dióxido de carbono criando uma atmosfera neutra.  

O seleneto e o selenito de sódio reagem para formar poliselenetos que, por sua vez, 

podem dissociar e formar selênio metálico. Esta seqüência de reações é extremamente 

sensível às mudanças na atmosfera do forno. O excesso de oxigênio impede a formação de 

seleneto e, conseqüentemente, de selênio metálico. Oxigênio insuficiente impede a formação 

de selenito, que conduz, por sua vez, ao excesso de poliseleneto e, conseqüentemente, ao 

vidro marrom [4].  

Em seu estudo, Navias e Gallup (1931), adicionaram SeO2 como ácido selenioso e 

selenito de sódio em óxidos para formar vidros contendo uma apreciável quantidade de SeO2; 

por análise química observaram que a vaporização do SeO2 foi alta durante a fusão [49]. 

2.15.7. A influência da temperatura e da duração da fusão 

A temperatura tem um pequeno e direto efeito na coloração, se a atmosfera do forno 

for apropriada. Contudo, uma menor temperatura de fusão é usualmente combinada com uma 

atmosfera redutora para que a influência desfavorável de menor temperatura seja indireta. 

O tempo de fusão não tem efeito na coloração, quando em uma pressão constante de 

oxigênio, a fusão e a atmosfera são mantidas juntas com uma atmosfera neutra. Quando se 

utilizam selenetos como matéria-prima, uma atmosfera redutora conduz a coloração marrom, 
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que se deve à formação de poliselenetos. Com selenatos, que contêm oxigênio disponível 

acima do seu déficit, a coloração não é apenas sensível a uma suave redução de atmosfera. 

Impurezas orgânicas redutoras contidas nas matérias-primas têm um efeito desfavorável na 

cor, mesmo quando presentes em quantidades menores do que 0,1% [28]. 

Já quanto às temperaturas de fusão, valores elevados são uma essencial exigência para 

a produção de uma boa cor rosa. As experiências de W. Hofler (1934), por outro lado, 

indicam que o equilíbrio entre os vários compostos de selênio é afetado apenas ligeiramente 

pela temperatura. É muito provável que a temperatura não seja o fator principal, mas que a 

alta temperatura e as condições neutras de fusão estejam intimamente ligadas. Ao abaixar a 

temperatura, têm-se, condições redutoras resultando na cor marrom. Um outro fator que pode 

ser responsável por isso, é que baixas temperaturas de fusão são usadas com vidros altamente 

alcalinos. Se uma fusão de vidro for supersaturada com agentes oxidantes, a fim de produzir 

condições de oxidação em um forno com uma atmosfera redutora, a influência do tempo é 

obviamente boa. O mesmo se aplica ao caso reverso. Em condições redutoras, podem ser 

mantidas em uma atmosfera oxidante, apenas pelo uso excessivo de agentes redutores. Em 

ambos os casos, o equilíbrio de óxido-redução no vidro não está em equilíbrio com a 

atmosfera, e conseqüentemente muda rapidamente. A duração da fusão é, então, de decisiva 

influência na cor [4]. 

 2.15.8. A influência do recozimento 

Se um vidro com selênio for aquecido em uma atmosfera redutora, uma parte dos 

gases redutores pode difundir no vidro e afetar a relação selênio-selenito, de modo que os 

vidros rosa desenvolvam cores marrons e os vidros incolores, contendo apenas o selenito, se 

tornem rosa.  

J. Loffler (1934) enfatizou que, além desta reação química do vidro com os gases do 

forno, determinados vidros com selênio possuem qualidades que não podem ser explicadas 
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pela difusão do gás e pela reação química. Ele observou que um vidro contendo 0,7% do 

óxido arsenioso e 0,1% do selênio era fracamente marrom após ser elaborado, mas torna-se 

rosa durante o recozimento. O vidro original deve ter contido poliseleneto ou selênio metálico 

na presença do seleneto que tinha reagido com o arsênico para formar selênio metálico e 

selenito [4]. 

5.15.9. A influência de cacos coloridos na fusão 

Cacos de vidro reciclados são muito utilizados na produção de vidros sodo-cálcicos, 

pois consomem menos energia para fundir, menor quantidade de matérias-primas, reduzem a 

poluição do ar e diminuem o tempo de duração da fusão, mas por outro lado, podem criar 

bolhas. Entretanto, até mesmo uma mudança na quantidade de caco, que usualmente promove 

uma maior redução na fusão, com um menor nível de oxigênio, irá conduzir a flutuações 

discerníveis da coloração [28]. 

Wright [50] observou que não só o caco contribui para o equilíbrio de óxido-redução 

do vidro final, mas também a atmosfera do forno influencia no estado de oxidação do vidro e 

a temperatura pode afetar o balanço de óxido-redução.  

Dusdorf [51] enfatizou a participação do caco no estado de óxido-redução do vidro e a 

melhor temperatura para a fusão em laboratório, para obter vidro âmbar com e sem cacos. 

 Weiser [52] notou que, quando a porcentagem de caco aumenta, o efeito da adição de 

carbono na transmissão de luz a 550 nm diminui significantemente. As propriedades físicas e 

termodinâmicas do produto final podem ser influenciadas pela razão entre a quantidade da 

fusão e de cacos adicionados da mesma cor e composição. 

5.15.10. A pressão de vapor do selênio metálico 

Lembrando que a pressão de vapor (Pvap) é a pressão exercida por um vapor que está 

em equilíbrio com o líquido que lhe deu origem. Esta propriedade depende da temperatura. Se 

um líquido for aquecido num recipiente fechado até uma determinada temperatura, ele 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Press%C3%A3o
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evapora quando atingir a pressão de vapor para a temperatura imposta, mantendo-se, a partir 

daí, em um estado de equilíbrio em que a quantidade de líquido vaporizado é igual à 

quantidade de vapor condensado. Uma substância líquida entra em ebulição quando sua 

pressão de vapor iguala-se à pressão atmosférica. 

O aumento da temperatura aumenta a taxa de vaporização, mas, enquanto a pressão 

parcial exercida pelo vapor for menor do que a pressão total, a taxa de condensação aumenta 

de forma compensatória, de maneira que se restabelece o equilíbrio dinâmico. Quando a 

temperatura atinge a temperatura de ebulição do líquido, a taxa de vaporização vence a taxa 

de condensação, ocorrendo assim a mudança de fase do líquido [53]. 

A Figura 14 ilustra a pressão de vapor do selênio metálico para várias temperaturas. 

Quando a pressão de vapor se iguala a 1 atm, a temperatura é de aproximadamente 680ºC, ou 

seja, a temperatura de ebulição do selênio metálico nessa pressão. 
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Figura 14. Ilustração gráfica da pressão de vapor do selênio metálico em função da 

temperatura [54].    
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2.16. O selênio no mercado mundial 

 

 

Como já dito anteriormente, na natureza o selênio aparece como impureza, sob a 

forma de selenetos, em minérios constituídos de sulfetos metálicos de cobre, ferro, chumbo, 

etc, sendo obtido pelo refino desses sulfetos metálicos. Os maiores produtores mundiais de 

selênio são os E.U.A., o Canadá, a Suécia, a Bélgica, o Japão e o Peru. 

Como sub-produto da produção do cobre, as principais fontes surgiram de 

concentrados de cobre (3 - 20 ppm), lodo do ânodo (resíduo insolúvel que fica no ânodo após 

refinação eletrolítica) das refinarias de cobre (3 - 25%), uma pequena quantidade de sobras de 

selênio da indústria de fotocópias e o resíduo das refinarias de cobre. No entanto, a produção 

mundial de selênio está diminuindo; devido ao menor conteúdo de selênio geralmente em 

minérios. O aumento no cobre está sendo produzido de minérios chilenos pobres de selênio e 

do processo de lixiviação de cobre.  

Na década de 1990, a produção mundial variou entre aproximadamente 4.000 

toneladas a 2.900 toneladas por ano; a partir de 2000, a produção mundial baixou ainda mais, 

ficando em torno de 2.600 toneladas por ano.  

O principal consumo do selênio na forma de metal é na indústria de vidros planos 

(55%), seguida pelo selenito de sódio em rações animais, em remédios (17%) e dióxido de 

selênio para metalurgia e na produção do metal manganês (11%). Outros pequenos usos são 

para selênio de elevada pureza em aplicações elétro-ópticas, selenito de zinco em vidro de 

embalagem, selenato de sódio em fertilizantes e alguns outros pequenos usos.  

De janeiro de 2001 a julho de 2003 os preços subiram, quando as grandes demandas 

da China para o selênio bruto e selênio metálico atingiram o mercado, e o aumento da 

demanda para as sobras de selênio também aumentaram excessivamente os preços do selênio 
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bruto comparados ao selênio metálico. Até junho de 2004, a previsão para o consumo anual 

era de aumento ao longo de 2005/06, à aproximadamente 2.900 toneladas/ano, principalmente 

devido à enorme demanda da China. Todos estes fatores contribuíram, empurrando os preços 

do produto até o nível atual. A Figura 15 ilustra graficamente o aumento no preço do selênio 

nos últimos anos. 
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Figura 15. Ilustração gráfica do aumento do preço do selênio metálico durante os últimos anos 

no mercado mundial, em dólares e reais [55, 56]. 
 

A fim manter o equilíbrio entre o fornecimento e a demanda, é necessária uma 

evolução futura da produção e do consumo. No lado da produção, haveria um aumento na 

produção de cobre com as novas técnicas de refinamento que extraiam mais selênio. Em 

adição, o elevado preço do selênio resultaria em taxas de produção de selênio melhoradas, 

assim como a reciclagem de sobras de selênio e de materiais pobres em selênio. No lado do 

consumo, a indústria de vidro dirige o mercado de selênio e em particular a indústria de vidros 

na China é agora o principal propulsor do mercado. 

_______________________________________________________________ 
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 Na indústria vidreira haveria mais recuperação de selênio por reciclagem da poeira 

dos filtros, alguma substituição do selênio metálico por compostos de selênio que usam 

poucas unidades de selênio e novas tendências de vidros com menos selênio [55, 56].  

 

 

 2.17. Emissões de selenito: SeO2 

 

 

A altas temperaturas, SeO2 é um componente gasoso. Apenas uma parte do Se é retido 

na fusão e incorporada no vidro. A maioria é perdida com as correntes gasosas que saem pela 

chaminé do forno. Durante a passagem pela chaminé, ocorrem reações de transformação do 

SeO2 a Se e outros compostos. 

A quantidade de Se particulado retido no filtro do forno é muito baixa. A emissão do 

Se pode ser medida em concentrações de 33,3 mg/Nm3 de Se gasoso e apenas 0,04 mg/Nm3 

como Se particulado. 

Em países como a França e a Alemanha, a emissão de Se na atmosfera é levada em 

consideração na legislação, o que não acontece em muitos outros países. Mas mesmo em 

países com regulamentação na emissão de Se, não existe limitação para o Se gasoso. Na 

Alemanha, a emissão de Se particulado é limitada em 1 mg/Nm3 e sem limitações para o Se 

gasoso. Na França, o valor máximo para a emissão é de 5 mg/Nm3 para vidros comuns e de 1 

mg/Nm3 para “vidros especiais” sem distinção de Se gasoso ou particulado [57, 58]. 

O estudo de Simon [59] se refere à introdução de um banho de pré-aquecimento na 

entrada do forno para economizar energia e o tratamento de resíduos no filtro para reduzir a 

quantidade total de selênio consumido na fusão de vidros para embalagem.  
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2.18. Selenetos de Metais de Transição 

 

 

Os metais de transição possuem várias aplicações importantes devido às raras 

estruturas e às propriedades eletrônicas. Como representantes do grande número de metais de 

transição, os selenetos foram extensivamente investigados. Várias técnicas foram 

desenvolvidas para preparar estes materiais. Por exemplo, os selenetos podem ser preparados 

de um precursor organometálico por técnica a vácuo, reações do estado sólido à temperatura 

menor que 500ºC, moagem de alta energia dos elementos ou reação química dos elementos 

pulverizados. Em temperatura ambiente, os selenetos de metais de transição têm sido 

sintetizados de cloretos de metais anídricos, hidreto bórico de potássio e selênio. No sistema 

de amônia líquida, foi obtido um número de selenetos de metais de transição com ou sem 

recozimento a 200ºC [60].  

A seguir, nas experiências Yu et al [61, 62] foram utilizados oxalatos para sintetizar pó 

de Ag2Se e de CdSe, descrevendo a preparação de pó cristalinos de selenetos de metais de 

transição recentes com diferentes morfologias de reagentes hidratados e anídricos em solvente 

orgânico. Após preparação, as amostras foram caracterizadas por Microscopia Eletrônica de 

Transmissão (MET) e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). 

As composições químicas dos selenetos são tão dependentes da razão molar dos 

reagentes quanto a temperatura. Entretanto, as impurezas tais como o CuSe e o CuSe2 podem 

ser produzidas simultaneamente, se as razões dos materiais não forem bem controladas.    

Imagens de MET (Figura 16) mostraram que o pó de FeSe2 e de CoSe2 foi composto 

de partículas mais finas que aqueles de NiSe2. Os cristais de diferentes selenetos 

correspondem às morfologias dissimilares. Os cristais em pó de FeSe2 são como hastes, os 
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cristais de CoSe2 são como discos, e os cristais de Cu2-xSe são como placas. A Figura 17 

mostra a imagem de MEV do pó de NiSe2 [60]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Imagens de MET de (a): pó de FeSe2; (b): pó de CoSe2 e (c): pó de Cu2-xSe, obtidas 
por Han, et al. [60]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Imagem de MEV do pó de NiSe2, obtida por Han, et al [60]. 
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2.19. Estudo do estado de oxidação do selênio no vidro 

 

 

Simon, Bauer e Baumann [63] propuseram um modelo termodinâmico para calcular as 

distribuições redox de elementos polivalentes, baseado no balanço de oxigênio ligado 

quimicamente em fusões de vidro, que têm sido aplicadas em reações de óxido-redução do 

selênio. Os dados termodinâmicos das reações de oxidação do selênio foram derivados usando 

resultados de investigações eletroquímicas, ópticas e químicas de via-úmida.  

Russel [64, 65] estudou o comportamento redox na fusão de vidros sodo-cálcicos 

dopados com selênio por voltametria de onda quadrada. Voltametria de onda quadrada é um 

método eletroquímico para a aplicação de um potencial contínuo no eletrodo de trabalho, 

resultando em reações de oxidação e redução dos óxidos na fusão do vidro. 

Mason [66] estudou a necessidade de uma análise dos estados de oxidação do selênio 

com 15 a 25 ppm de selênio total. O método espectrofotométrico foi utilizado para a 

determinação do selênio total e do Se4+ ou Se6+. 

Em seu estudo, Guadagnino [37] determinou a quantidade de selênio total e seus 

estados de oxidação, utilizando espectrometria de absorção atômica com geração de hidreto 

em três diferentes vidros contendo selênio, para observar os mecanismos de formação de cor 

sob diferentes condições redox. 
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3. Materiais e Métodos 

 

A seguir são descritas as matérias-primas utilizadas na produção dos vidros em 

laboratório para obter os dados experimentais e o modo de confecção dos cadinhos de 

alumina.  

 São descritos também o modo de preparação das fusões e as formulações utilizadas 

para elaboração do vidro “bronze”, utilizando os compostos de selênio em substituição ao 

selênio metálico como seu portador. As fusões foram divididas em 3 etapas, utilizando 

diferentes quantidades das mesmas matérias-primas usadas pela indústria vidreira. As 

matérias-primas utilizadas nesse trabalho são todas de grau comercial. 

 

 

3.1. Materiais 

 

 

As matérias-primas foram escolhidas por serem aquelas utilizadas na indústria vidreira 

para a fabricação de vidros planos, tais como os de construção civil, automóveis, 

eletrodomésticos, decoração, etc. Essas matérias-primas foram cedidas pela empresa Cebrace 

Cristal Plano Ltda. (Jacareí – SP). 

3.1.1. Matérias-primas vidreiras 

Para as fusões experimentais foram utilizadas as seguintes matérias-primas:  

Areia (SiO2), barrilha (Na2CO3), calcário (CaCO3), feldspato potássico, dolomita 

(CaMg(CO3)2), hematita (Fe2O3), sulfato de sódio (Na2SO4) e nitrato de sódio(NaNO3). 

Como colorantes de referência (aqueles usualmente empregados pela indústria 

vidreira) foram utilizados selênio metálico (Se0) e óxido de cobalto (CoO).  
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Em substituição ao selênio metálico, foram utilizados os seguintes compostos 

portadores de selênio: 

Selenito de bário (BaSeO3), selenito de zinco (ZnSeO3), selenito de sódio (Na2SeO3) e 

selenito de ferro (Fe2(SeO3)3).  

Esses selenitos são produtos comerciais, disponíveis no mercado brasileiro. 

A Tabela 5 mostra as análises químicas das matérias-primas, obtidas por fluorescência 

de raios X (FRX), encomendada pela empresa Cebrace e realizada pelo Laboratório de 

Caracterização Tecnológica da EPUSP. 

Tabela 5 – Análise química das matérias-primas utilizadas, por fluorescência de raios X 
(FRX). Os valores são expressos em porcentagens mássicas: 

 

 Feldspato Dolomita Areia Calcário Sulfato  
de sódio 

Nitrato 
de sódio Barrilha Hematita Selênio Cobalto 

SiO2 67,50 1,21 99,60 0,32 0,30 0,99 0,12 3,05 0,10 0,07 

Na2O 3,38 < 0,1 < 0,1 < 0,1 39,80 80,40 99,79 n.d. n.d. n.d. 

K2O 9,37 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,01 12,10 0,02 n.d. n.d. 0,03 

CaO < 0,1 31,20 0,11 56,10 0,02 0,11 0,03 0,01 n.d. 0,01 

MgO < 0,1 22,10 < 0,1 0,23 n.d. 1,18 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Al2O3 17,40 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,05 0,37 0,02 1,53 n.d. 0,03 

Fe2O3 0,44 0,11 0,26 < 0,1 0,04 0,23 n.d. 95,20 0,04 0,08 

SO3 n.d. n.d. n.d. n.d. 59,60 0,77 0,02 0,02 0,03 n.d. 

Cl n.d. n.d. n.d. n.d. 0,14 3,65 n.d. n.d. n.d. 0,02 

Co3O4 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,01 2,05 99,70 

SeO2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 97,80 0,02 

PF 0,73 43,60 0,29 42,60 * * * * * * 

Total (%) 98,82 98,22 100,26 99,25 99,96 99,80 100,00 99,82 100,02 99,96 

 
PF = Perda ao fogo a 1050ºC 

( * )  = ensaio não realizado 
n.d. = elemento não detectado 

 

 

3.1.2. Cadinhos de alta alumina 

As fusões de vidro em escala de laboratório podem ser usualmente feitas em cadinhos 

de platina ou de alta alumina, uma vez que os dois materiais resistem às altas temperaturas e 

ao ataque químico do vidro fundido. Neste trabalho foram escolhidos os cadinhos de alta 

alumina, porque os de platina são de difícil limpeza e elevado custo. Por outro lado, os 

_______________________________________________________________ 
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cadinhos de alumina podem ser quebrados e descartados após a fusão, retirando-se então o 

“tarugo” de vidro (Figura 18) do interior do cadinho. Além disso, eles podem ser fabricados 

em laboratório, no tamanho e quantidades necessários. 

 

 

 

 

 

Figura 18. Tarugo de vidro retirado de um cadinho pequeno após a fusão. 
 

Para sua confecção, foi fabricada uma dispersão de alumina de alta pureza (alumina 

Almatis A-1000SG) em água destilada e polimetacrilato de amônio como dispersante, 

mostrados na Figura 19.  

_______________________________________________________________ 

 

           (a)                                                          (b)                                   (c) 

 

 

 

 
Figura 19. Matérias-primas utilizadas na dispersão para fabricação dos cadinhos. (a) alumina 

de alta pureza, (b) dispersante poliacrilato de amônio e (c) dispersão pronta. 
 

A dispersão foi colocada em potes de plásticos de 3L e misturada em moinho de bolas, 

com bolas de alumina como meio de moagem, ilustrado na Figura 20.  
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                                    (a) 
                                                             (b) 
                                                                      
 
 
 
 
 

 
 
Figura 20. Para a homogeneização da dispersão foi utilizado (a) pote de plástico de 3L e (b) 

moinho de bolas, com bolas de alumina. 
 
 
A dispersão foi despejada em moldes (Figura 21) de gesso, também confeccionados 

em laboratório.  

_______________________________________________________________ 

         
        (a)                         (b)                               
                                                                          (c)                                      (d) 

 

 

 
 
 

 
Figura 21. Seqüência de colagem dos cadinhos: (a) molde vazio, (b) molde com dispersão 

recém colocada, (c) formação das paredes do cadinho no molde e (d) retirado o excesso de dispersão 
do molde sobrando apenas o cadinho úmido, aguardando a secagem para a descolagem do molde. 

 

Após secagem do molde à temperatura ambiente, os cadinhos foram retirados do 

molde (descolados) e colocados em estufa a 100ºC para secagem por 24 horas (Figura 22). 

Após secagem foi realizada a pré-queima dos cadinhos a 1000ºC para permitir acabamento 

(feito com lixa d’água). Os cadinhos foram voltados para a estufa a 100ºC por mais 24 horas 

para nova secagem. 
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Figura 22. Cadinhos na estufa a 100ºC 
para secagem por 24 horas. 
 

 

Após a segunda secagem, os cadinhos foram sinterizados a 1600ºC por 2 horas (Figura 

23). 

 

 

                                                Figura 23. Cadinhos prontos após a sinterização a 1600ºC por 2 horas. 
 

 

 

 

 

3.2. Métodos 

 

 

A seguir são descritos os métodos de preparação das fusões do vidro, as etapas de 

fusão e os métodos utilizados para análise química e de cor do vidro final. 

As fusões foram divididas em 3 etapas, utilizando a composição alvo do vidro 

“bronze”, sendo que a etapa 1 é preliminar e as etapas 2 e 3 foram realizadas para estudar a 

retenção de selênio no vidro. As etapas realizadas neste trabalho são descritas no item 3.2.2.  

 

 

_______________________________________________________________ 
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3.2.1. Fusões experimentais 

Para a realização das fusões do vidro em laboratório, as matérias-primas foram 

pesadas nas quantidades necessárias para formar 2 kg de vidro fundido, foram misturadas e 

homogeneizadas manualmente em potes de vidro, mostrado na Figura 24.  

 

 

 

 

 

 
Figura 24. Pote de vidro utilizado na homogeneização das matérias-primas na fabricação de 

vidros em laboratório.   
 

Da mistura de matérias-primas total foram retirados aproximadamente 150g e 

colocados nos cadinhos para a fusão. A fusão foi feita a 1500ºC por 2 horas. Após fusão foi 

realizado o recozimento dos cadinhos a 600ºC por tempos entre 2 e 6 horas. O equipamento 

utilizado foi um forno elétrico EDG 1700 sem atmosfera controlada, mostrado na Figura 25. 

 

 

 

 

 

 
Figura 25. Forno elétrico utilizado na calcinação e sinterização dos cadinhos e na fusão do 

vidro. 
 

A formulação do vidro escolhida para o estudo da retenção do selênio foi aquela 

denominada pela indústria vidreira como “bronze”, escolhido por conter maior teor de selênio 

_______________________________________________________________ 
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em sua composição. Para atingir-se a cor “bronze” é necessário ter-se no vidro um teor de 38 

ppm de CoO e 20 ppm de Se. A Tabela 6 mostra as porcentagens de óxidos utilizados na 

fabricação de 1kg de vidro “bronze”. 

Tabela 6 – Porcentagem mássica dos óxidos para a fabricação de vidro “bronze” comercial, os 
teores de selênio e cobalto estão em ppm: 

 

 SiO2 Na2O K2O CaO MgO Al2O3 TiO2 Fe2O3 SO3
CoO 

(ppm) 
Se    

(ppm) 
óxidos 72,44 13,6 0,36 8,6 3,85 0,67 0,01 0,35 0,11 38 20 

 

A Tabela 7 mostra as quantidades de matérias-primas utilizadas para atingir a 

composição alvo e suas contribuições em óxidos, levando-se em conta a composição química 

das matérias-primas, segundo análise apresentada na Tabela 5. 

Tabela 7 – Quantidades de matérias-primas vidreiras e suas contribuições em óxidos, 
utilizadas na fabricação de 1 kg de vidro “bronze” comercial. 

 

Vidro 
"bronze" 

Massa 
(g) SiO2 Na2O K2O CaO MgO Al2O3 TiO2 Fe2O3 SO3 CoO Se 

Areia 701,60 700,03 0,00 0,00 0,04 0,02 0,32 0,14 0,22 0,00 0,00 0,00 
Barrilha 221,50 0,00 130,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sulf. de sódio 6,00 0,00 2,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 0,00 0,00 
Nit.de sódio 4,30 0,00 1,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Calcário 56,00 0,18 0,00 0,00 30,65 0,14 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 
Dolomita 179,90 1,80 0,00 0,00 55,23 38,33 0,25 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 
Feldspato 33,70 22,36 1,33 3,56 0,09 0,01 6,11 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 
Hematita 3,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 

Portador de Se 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 
Ox. Cobalto 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 

Total 1206,17 724,39 136,04 3,56 86,01 38,50 6,70 0,14 3,50 1,11 0,04 0,02 
 

3.2.2. Formulação 

Para verificar as variações de composição química e coloração do selênio metálico e 

de seus compostos, o estudo foi dividido em 3 etapas, cada uma delas com quantidades 

mássicas da composição alvo, mostrado no item 3.2.1, mas variando-se os teores de selênio e 



         _______________________________________________________________ 62

_______________________________________________________________ 

cobalto, bem como o rendimento desejado de selênio no vidro final. As 3 etapas são descritas 

a seguir: 

Etapa 1: Etapa preliminar realizada para observar a qualidade e o comportamento da 

fusão e dos compostos de selênio no forno e verificar o comportamento dos cadinhos durante 

a fusão. 

Para essa etapa foram utilizadas as composições mássicas dadas à Tabela 7, com a 

diferença que, ao invés de obter-se mistura para dar 1 kg de vidro final, foram pesadas 

matérias-primas suficientes para produzir 2 kg de vidro final. Esse procedimento foi adotado 

como uma forma de melhorar a precisão de pesagem dos colorantes, os quais participam em 

quantidades diminutas, além de permitir a formação de um lote de mistura homogêneo para o 

caso de necessidade de repetição das fusões.  

Nesta etapa, os teores de selênio e cobalto foram elevados; ao invés de 38 ppm de 

CoO e 20 ppm de Se, foram utilizados 57 ppm de Se e 37 ppm de CoO. Esses teores mais 

elevados que aqueles utilizados na produção de vidros “bronze” comerciais (“superdosagem”) 

são utilizados na indústria durante a transição de cor do vidro “incolor” para o “bronze”, uma 

vez que o processo de fabricação industrial é contínuo. Isso é feito objetivando-se saturar o 

vidro em selênio e cobalto dentro do forno, de modo a alcançar-se a cor desejada, ou seja, 

“bronze”, em menor tempo. 

A volatilização do selênio durante a fusão do vidro é alta e, na indústria, em média, 

apenas aproximadamente 20% - 30% do selênio colocado ficam retidos no vidro final. No 

caso da indústria, que colaborou com este trabalho, é utilizado no cálculo da composição um 

valor de rendimento do selênio retido no vidro final suficiente para alcançar a cor “bronze” 

fixado em 16% de selênio no vidro final. Assim, no cálculo das composições desta etapa 1 foi 

utilizado esse rendimento de 16% de selênio tanto para o selênio metálico, como para as 

outras matérias-primas portadoras.  
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Na Tabela 8 estão descritas as quantidades mássicas, para 2 kg de vidro “bronze” 

fundido. Além do selênio metálico, foram preparadas misturas com cada uma das quatro 

matérias-primas alternativas, sendo que nesta etapa foram utilizadas as mesmas quantidades 

mássicas para todos os portadores de selênio, independentemente da quantidade de Se que 

com que cada uma delas contribuísse. 

Tabela 8 – Composição química (g) das matérias-primas utilizadas para produzir 2 kg de vidro 
“bronze” com 57 ppm de Se e 37 ppm de CoO. Nessa etapa foram utilizadas as mesmas quantidades 
mássicas para todos os portadores de selênio, não interessando as quantidades estequiométricas de 
cada portador: 

 
Etapa 1 

Composição (g) BaSeO3   
1.1a 

Na2SeO3   
1.2a 

Fe2(SeO3)3 
1.3a 

Se0      
1.3b 

Se0      
1.4a 

BaSeO3   
1.4b 

ZnSeO3   
1.4c 

Areia 1403,20 1403,20 1403,20 1403,20 1403,20 1403,20 1403,20 
barrilha 443,00 443,00 443,00 443,00 443,00 443,00 443,00 

sulfato de sódio 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
nitrato de sódio 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 

calcário 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 
dolomita 359,80 359,80 359,80 359,80 359,80 359,80 359,80 
feldspato 67,40 67,40 67,40 67,40 67,40 67,40 67,40 
hematita 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

Portador de Se 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 
cobalto 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 
Total 2412,80 2412,80 2412,80 2412,80 2412,80 2412,80 2412,80 

 

Cada vidro fundido nas etapas foi identificado com um código numérico colocado nas 

Tabelas 8, 9 e 10, abaixo do nome de cada matéria-prima portadora de selênio. Cada código é 

composto de 2 algarismos, sendo que o 1° identifica a etapa e o 2° identifica a fusão. A letra 

foi adicionada apenas para identificação da posição do cadinho no forno durante a fusão, 

como mostrado na Figura 26.  

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 
Figura 26. Posição dos cadinhos adotada para a identificação do composto de selênio após a 

fusão. 
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Etapa 2: Nesta etapa foram utilizadas as composições mássicas ilustradas na Tabela 7 

para produzir-se 2 kg de vidro fundido, com a diferença de que os teores de selênio 

objetivados foram aqueles para a composição de vidro bronze, ou seja, 20 ppm de Se e 38 

ppm de CoO. Nesta etapa ainda foi utilizado o rendimento de 16% de retenção do selênio no 

vidro final (parâmetro industrial). Também neste caso não foram levadas em consideração as 

quantidades estequiométricas de cada portador de selênio. Ou seja, cada portador de Se foi 

colocado na mesma quantidade mássica que aquela calculada para a adição de selênio 

metálico. 

Na tabela 9 estão descritas as quantidades em gramas de matérias-primas utilizadas na 

preparação de 2 kg de mistura para esta etapa. 

Tabela 9 – Composição química (g) das matérias-primas utilizadas para produzir 2kg de vidro 
“bronze” com 20ppm de Se e 38ppm de CoO. Nesta etapa foram utilizadas as mesmas quantidades 
mássicas para todos os portadores de selênio, não interessando as quantidades estequiométricas de 
cada portador: 

 

Etapa 2 

Composição (g) Na2SeO3    
2.1a 

Se0       
2.1b 

BaSeO3    
2.2a 

Se0       
2.2b 

ZnSeO3   
2.2c 

Areia 1403,40 1403,40 1403,40 1403,40 1403,40 
barrilha 443,10 443,10 443,10 443,10 443,10 

sulfato de sódio 11,90 11,90 11,90 11,90 11,90 
nitrato de sódio 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 

calcário 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 
dolomita 359,90 359,90 359,90 359,90 359,90 
feldspato 67,30 67,30 67,30 67,30 67,30 
hematita 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 

Portador de Se 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
cobalto 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 
Total 2412,54 2412,54 2412,54 2412,54 2412,54 

 

Etapa 3: nesta etapa, as quantidades adicionadas de cada matéria-prima portadora de 

Se foram calculadas levando-se em conta o teor de Se em cada uma delas, ou seja, de acordo 

com os cálculos estequiométricos para cada um dos selenitos. Foi utilizada a composição alvo 

da Tabela 7 também para 2 kg de vidro fundido, com os mesmos teores de 20ppm de Se e 

38ppm de CoO. Entretanto, desta vez não foi utilizado um rendimento prévio de retenção de 
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selênio. Ou seja, para o cálculo da mistura não se levou em conta qualquer volatilização do 

selênio durante a fusão.  

Assim, para compensar a variação na quantidade de selênio nos selenitos, foram 

realizados cálculos estequiométricos para cada composto. 

Os selenitos de bário e de zinco se decompõem da seguinte maneira [17]: 

BaSeO3         →       BaO      +      SeO2  

ZnSeO3         →       ZnO       +      SeO2  

SeO2             →       Se     +     O2  

Assim, na decomposição do selenito de bário tem-se aproximadamente 58% em peso 

de  BaO e 30% em peso de Se. No selenito de zinco tem-se aproximadamente 42% em peso 

de ZnO e 41% em peso de Se. A quantidade de selênio no selenito de zinco é maior que no 

selenito de bário; portanto é necessário colocar-se uma quantidade maior de selenito de bário 

para compensar essa diferença. Esse cálculo foi feito para todos os compostos portadores de 

selênio utilizados, sendo que os resultados são mostrados na Tabela 10.  

Tabela 10 – Quantidades mássicas (g) utilizadas na terceira etapa de fusões com as diferenças 
estequiométricas de cada composto de selênio, os teores de selênio e cobalto acompanham os teores 
exibidos na Tabela 7. 

 
 

Etapa 3 

Composição (g) ZnSeO3   
3.1a 

Se0    
3.1b 

Fe2(SeO3)3   
3.1c 

Na2SeO3   
3.2a 

Se0      
3.2b 

BaSeO3   
3.2c 

Areia 1403,40 1403,40 1403,40 1403,40 1403,40 1403,40 
barrilha 443,10 443,10 443,10 443,10 443,10 443,10 

sulfato de sódio 11,90 11,90 11,90 11,90 11,90 11,90 
nitrato de sódio 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 

calcário 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 
dolomita 359,90 359,90 359,90 359,90 359,90 359,90 
feldspato 67,30 67,30 67,30 67,30 67,30 67,30 
hematita 6,10 6,10 6,00 6,10 6,10 6,10 

Portador de Se 0,10 0,04 0,08 0,09 0,04 0,13 
cobalto 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 
Total 2412,38 2412,33 2412,27 2412,37 2412,33 2412,42 
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3.2.3. Preparação das amostras 

Após a fusão e recozimento, para preparar as amostras de vidro para serem analisadas, 

foram retirados os “tarugos” de vidro dos cadinhos e cortados em fatias, que depois foram 

polidas. 

Corte: As amostras foram cortadas em forma de discos com espessuras de 6 a 10 mm, 

em serra de disco diamantado. A Figura 16 mostra o “tarugo” de vidro assim obtido, o qual 

vai ser fatiado para permitir a realização das análises químicas e de cor. 

Polimento: Após serem fatiadas, as amostras foram polidas com lixas de 

granulometrias diferentes, para a obtenção de superfícies lisas, podendo assim serem 

analisadas sem desvio da luz incidente. 

3.2.4. Métodos de análise 

As amostras foram submetidas à análise de fluorescência de raios X, para a 

identificação dos óxidos presentes no vidro após a fusão e a espectrofotometria, para 

identificação dos parâmetros responsáveis pela identificação da cor, como mostrado no 

gráfico da Figura 11 (item 2.12). 

 Análise química: Utilizada para a determinação da composição química das matérias-

primas e dos vidros após fusão, realizadas em um espectrômetro de fluorescência de raios X, 

Philips PW 2400. 

Nas análises de FRX, a amostra é irradiada com raios X gerados em um tubo de alta 

intensidade. Os elementos na amostra são excitados por absorção do feixe primário e emitem 

seus próprios raios X característicos da fluorescência. Os elétrons se movem dos níveis de 

maior energia para os níveis de menor energia e, como conseqüência, emitem energia na 

forma de uma radiação X característica. Os espectros dos raios X gerados consistem em um 

número de linhas espectrais, que devem ser separadas e identificadas pelo comprimento de 

onda ou pela energia. Os raios X são difratados por um cristal de difração com um 
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afastamento d, sob um ângulo especifico e são contados por um detector de raios X [67]. Um 

esquema da análise de fluorescência de raios X é mostrado na Figura 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ângulo 2θ 

Cristal difrator ColimadorRaios X secundários 
característicos da 
fluorescência 

Amostra a ser 
analisada 

Raios X 

Mostrador 
eletrônico e 
computador 
de controle 

Colimador

Feixe de raios 
X primário 

Detector de raios X 
Tubo de raios X 

 
Figura 27. Esquema de ilustração dos componentes de um equipamento para análise de  fluorescência 
de raios X [67]. 

 

Medidas espectrofotométricas: Utilizadas para estudo da cor no vidro, foram 

realizadas por um espectrofotômetro UV/Vis/NIR Perkin-Elmer L19.  

O espectrofotômetro é um instrumento que permite comparar a radiação absorvida ou 

transmitida. A absorção das radiações ultravioletas, visíveis e infravermelhas depende da 

estrutura do material e é característica para cada substância química. Quando a luz atravessa 

uma substância, parte da energia é absorvida. A cor das substâncias se deve à absorção de 

certos comprimentos de ondas da luz branca que incide sobre elas, deixando transmitir aos 

nossos olhos apenas aqueles comprimentos de ondas não absorvidos.  

O espectrofotômetro funciona passando um feixe de luz monocromática através de 

uma amostra e medindo a quantidade de luz que foi absorvida por esta. Usando um prisma, o 

instrumento separa a luz em feixes com diferentes comprimentos de onda (tal como acontece 

no arco-íris com a separação das cores da luz branca), podendo-se assim passar através da 

_______________________________________________________________ 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Espectrofot%C3%B4metro
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amostra um feixe de luz monocromática (de um único comprimento de onda, ou quase). O 

espectrofotômetro permite saber que quantidade de luz é absorvida a cada comprimento de 

onda [68, 69]. A Figura 28 mostra o esquema de funcionamento de um espectrofotômetro.  

Através de um software, o equipamento transforma a leitura dessas absorções em 

coordenadas tricromáticas no sistema L*a*b*, que podem então ser representados no sistema 

cartesiano e se referem ao brilho e aos matizes de cor, respectivamente. As análises foram 

realizadas com o iluminante D65, que simula a luz média do dia com raios UV. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Espectrofotômetro
Prisma 

Fonte de luz 

amostra

 
 
Figura 28. Espectrofotômetro. A luz é dividida em feixes de diferentes comprimentos de onda por 
meio de um prisma óptico que passa através da amostra e incide no detector [69]. 

 

 

_______________________________________________________________ 



         _______________________________________________________________ 69

_______________________________________________________________ 

4. Resultados e discussão 

 

As fusões realizadas em laboratório resultaram em vidros sem bolhas e sem aparente 

devitrificação. Após as amostras serem cortadas, em algumas delas foram observadas regiões 

de cores mais ou menos intensas, provavelmente devido a uma dispersão dos colorantes 

desigual. Entretanto, não houve variação significativa da cor ao longo da dimensão vertical do 

“tarugo”. A falta de dispersão completa dos colorantes pode ser devida aos seguintes fatores:  

• Mistura insuficiente das matérias-primas; 

• Falta de homogeneização mecânica do vidro durante a fusão;  

• Segregação dos elementos (ou compostos) químicos colorantes, devido, talvez, a uma 

baixa solubilidade desses elementos (ou compostos) no vidro fundido.  

 

Os cadinhos produzidos em laboratório se comportaram como o esperado, suportando 

as altas temperaturas e resistindo ao vidro fundido, sem apresentar quebras ou rachaduras. 

Durante a fusão, os cadinhos sofreram apenas uma pequena corrosão na região de contato 

com a superfície do vidro fundido. 

A seguir são apresentados os resultados das análises químicas por fluorescência de 

raios X (FRX) e as análises de cor por espectrofotometria das etapas desenvolvidas neste 

trabalho. 
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4.1. Análise química 

 

 

As análises químicas por FRX realizada nas amostras de vidro forneceram as 

quantidades em porcentagens mássicas dos óxidos presentes no vidro obtido, sendo que as 

quantidades dos óxidos cromóforos, responsáveis por conferir cor ao vidro, foram expressas 

em partes por milhão (ppm). 

 Lembrando que o código de identificação das amostras é composto de 2 números e 

uma letra, onde o primeiro número identifica a etapa, o segundo número identifica a fusão e a 

letra indica a posição do cadinho no forno durante a fusão. Após as análises foram 

acrescentados mais um número e uma letra que representam, respectivamente, a análise 

química das amostras e a parte da amostra que foi analisada. Após a fusão, os vidros eram 

deixados no interior dos cadinhos, e após o resfriamento, o bloco de vidro no interior do 

cadinho era extraído removendo-se as paredes do cadinho com uma serra de disco 

diamantado. O bloco assim obtido era então cortado em duas “fatias”, conforme representado 

na Figura 29, sendo que a porção superior do bloco recebia a denominação “s” (superior) e a 

inferior a denominação “m” (meio). 
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Figura 29. Corte em “fatias” do “tarugo” de vidro que foi retirado do cadinho de alta alumina. 

Foram realizados três cortes para retirada de 2 “fatias”, a superior e a do meio. 
 
 
A seguir são descritas as análises químicas realizadas por FRX para cada etapa. 

4.1.1. Etapa 1 

Esta etapa preliminar foi realizada para avaliar-se o procedimento da fusão e obtenção 

das amostras e o desempenho dos cadinhos fabricados em laboratório.  

De acordo com os resultados, os óxidos, de uma maneira geral, não apresentaram 

grandes variações em suas quantidades quando comparadas às quantidades adicionadas, 

apresentadas na Tabela 7. 

Entretanto, a quantidade de selênio remanescente no vidro apresentou grandes 

variações entre as várias amostras. Por outro lado, o óxido de cobalto, que também fornece 

cor, apresentou pequenas variações em suas quantidades.  

Na Tabela 11 são apresentados os resultados das análises químicas em cada etapa. Os 

óxidos estão expressos em porcentagens mássicas e os teores de selênio e cobalto estão 

expressos em ppm. 

Esse procedimento (Figura 29) foi adotado de maneira a possibilitar uma avaliação da 

homogeneidade do vidro durante a fusão, intencionando-se descobrir principalmente se houve 

Cadinho de alta 
alumina 

Vidro 

“s” (superior) 

Cortes  
“m” (meio) 
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diferenças de concentração do selênio entre as regiões próximas à atmosfera e o interior do 

vidro fundido. 

Tabela 11 – Resultados das análises químicas por FRX em porcentagens mássicas de óxidos. 
Os teores de selênio e cobalto estão expressos em ppm. 

 

 Amostra Portador 
Se SiO2 Al2O3 CaO K2O TiO2 Na2O MgO Fe2O3 SO3

Se 
(ppm) 

CoO 
(ppm) 

1.1a - 1 BaSeO3 73,00 0,84 8,30 0,30 0,01 12,79 3,85 0,34 0,27 41 26 

1.1a - 2 BaSeO3 73,16 0,78 8,21 0,30 0,01 12,87 3,77 0,35 0,25 52 26 

1.2a - 1 Na2SeO3 71,40 0,77 9,09 0,30 0,01 13,38 4,12 0,31 0,32 60 31 

1.2a - 2 Na2SeO3 71,05 0,74 9,30 0,29 0,01 13,49 4,21 0,31 0,30 60 32 

1.3a - 1 Fe2(SeO3)3 73,24 0,95 8,08 0,30 0,01 12,77 3,73 0,35 0,27 23 34 

1.3b - 1 Se met. 73,48 0,98 7,95 0,31 0,01 12,65 3,70 0,35 0,27 35 28 

1.3b - 2s Se met. 73,44 1,10 8,01 0,31 0,01 12,55 3,74 0,36 0,18 28 27 

1.4a - 1 Se met. 73,46 1,03 7,96 0,31 0,01 12,60 3,72 0,35 0,25 22 27 

1.4b - 1 ZnSeO3 72,51 1,27 8,23 0,30 0,01 12,97 3,84 0,33 0,24 15 32 

1.4b - 2s ZnSeO3 72,61 1,29 8,22 0,30 0,01 12,93 3,83 0,34 0,17 15 33 

1.4c - 1 BaSeO3 73,39 1,20 7,90 0,31 0,01 12,70 3,61 0,35 0,23 8 29 

E
ta

pa
 1

 

1.4c- -2s BaSeO3 73,00 1,38 8,05 0,30 0,01 12,73 3,71 0,36 0,16 10 28 

2.1a - 1 Na2SeO3 72,75 0,87 8,26 0,30 0,01 13,00 3,87 0,35 0,29 16 31 

2.1a - 2s Na2SeO3 72,78 0,89 8,26 0,30 0,01 13,00 3,86 0,35 0,24 14 34 

2.1a - 2m Na2SeO3 72,74 0,96 8,28 0,30 0,01 12,96 3,87 0,35 0,23 14 34 

2.1b - 1 Se met. 70,94 1,15 8,77 0,31 0,01 13,79 4,07 0,37 0,29 26 35 

2.2a - 1 BaSeO3 73,00 0,81 8,12 0,30 0,01 13,02 3,78 0,35 0,31 11 33 

2.2a - 2s BaSeO3 72,77 0,79 8,27 0,30 0,01 13,07 3,83 0,36 0,30 13 34 

2.2b - 1 Se met. 72,99 1,03 7,95 0,30 0,01 13,14 3,67 0,34 0,27 24 33 

2.2b - 2s Se met. 73,11 1,03 7,97 0,30 0,01 13,05 3,67 0,35 0,21 25 33 

2.2b - 2m Se met. 72,83 1,12 8,07 0,30 0,01 13,08 3,71 0,35 0,22 21 34 

2.2c - 1 ZnSeO3 72,59 1,03 8,28 0,29 0,01 13,06 3,82 0,34 0,28 15 33 

2.2c - 2s ZnSeO3 72,58 1,08 8,33 0,29 0,01 12,98 3,84 0,34 0,24 15 32 

E
ta

pa
  2

 

2.2c - 2m ZnSeO3 72,56 1,07 8,34 0,29 0,02 12,98 3,86 0,34 0,24 16 33 

3.1a - 2s ZnSeO3 73,41 0,85 8,17 0,30 0,02 12,57 3,81 0,36 0,21 8 33 

3.1a - 2m ZnSeO3 73,32 0,83 8,19 0,30 0,02 12,62 3,82 0,36 0,24 8 33 

3.1b - 2 Se met. 72,52 0,98 8,50 0,30 0,01 12,79 3,96 0,36 0,28 8 35 

3.1c - 2s Fe2(SeO3)3 71,75 1,07 8,90 0,29 0,01 12,98 4,12 0,33 0,25 7 32 

3.1c - 2m Fe2(SeO3)3 71,73 0,94 9,00 0,30 0,01 12,94 4,17 0,33 0,27 8 34 

3.2a - 2s Na2SeO3 72,36 0,77 8,48 0,30 0,01 13,23 3,91 0,34 0,29 10 36 

3.2a - 2m Na2SeO3 72,15 0,75 8,63 0,30 0,01 13,27 3,96 0,34 0,29 9 33 

3.2c - 2s BaSeO3 72,37 0,89 8,51 0,30 0,01 13,13 3,87 0,35 0,27 11 33 

E
ta

pa
 3

 

3.2c - 2m BaSeO3 74,71 0,88 7,82 0,28 0,01 11,80 3,59 0,34 0,27 9 33 
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4.1.2. Etapa 2 

Nos cálculos das misturas desta etapa foram utilizados 20ppm de Se e 38ppm de CoO 

como descrito no item 3. A estequiometria de cada portados de Se não foi levada em 

consideração, tendo sido adicionado na mistura inicial a mesma massa que foi calculada para 

o selênio metálico, independentemente do portador. Também adotou-se para esta etapa, o 

rendimento de retenção do selênio metálico utilizado na indústria, ou seja, 16%. 

Analisando os resultados apresentados na Tabela 11, verificou-se que as porcentagens 

de SiO2, CaO, MgO e Na2O nos vidros não apresentaram grandes variações se comparadas às 

quantidades esperadas descritas na Tabela 7. 

Entretanto, a quantidade de Al2O3, que teve uma média de 0,99% nos resultados 

analisados, aumentou em relação à composição alvo da Tabela 7, que era de 0,67%. Isso 

ocorreu provavelmente devido à corrosão do cadinho, fabricado em alta alumina, durante a 

fusão. Essa corrosão foi visualmente evidenciada  através de um pequeno desgaste da parede 

do cadinho na linha do vidro. O aumento de Al2O3 não influencia na cor do vidro e ainda 

diminui a tendência à devitrificação. A alumina age como um óxido estabilizante, 

aumentando a estabilidade química, apesar de requerer mais energia para a fusão. 

O K2O aparece na composição dos vidros devido ao uso de feldspato e por ser 

impureza do nitrato de sódio. Esse óxido não influencia na cor, agindo, porém, como 

fundente, ajudando na diminuição da temperatura de fusão. 

Nesta etapa, a quantidade de selênio presente no vidro, proveniente dos diferentes 

portadores de Se, variou bastante, o que já era esperado, uma vez que as massas de cada 

matéria-prima portadora de selênio colocadas na mistura inicial eram as mesmas (mesma 

massa que o selênio metálico). Entretanto, quando comparados os teores de selênio que 

ficaram no vidro, provenientes de uma mesma matéria-prima portadora, verifica-se que os 

valores são próximos, indicando que a volatilização foi semelhante para cada portador de 
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selênio. Por exemplo, observando o selenito de sódio, vê-se que a quantidade de selênio 

variou em 2 ppm entre a amostra 2.1a - 1 em comparação à amostra 2.1a – 2. Entretanto, 

comparando-se as análises químicas das amostras 2.1.a – 2s e 2.1a - 2m, as quantidades de 

selênio que permaneceram no vidro são as mesmas, não importando se foi analisada a parte 

superior ou a parte do meio do tarugo. Isso sugere que, aparentemente, não foi detectada 

segregação do selênio durante a fusão. 

No caso do selenito de bário, observou-se uma variação de 2 ppm de selênio na mesma 

amostra, só que em análises diferentes.  

Para o selenito de zinco, a retenção de selênio permaneceu praticamente a mesma, 

indicando que não houve variação na retenção de selênio ao longo do tarugo de vidro. 

Para o selênio metálico, a amostra 2.1b – 1 teve uma retenção de 26ppm, na seqüência 

2.2b foram feitas 2 análises: a primeira, 2.2b – 1, teve uma retenção de 24ppm, as segundas, 

2.2b – 2s e 2.2b – 2m, tiveram retenção de 25 e 21ppm respectivamente. 

Uma vez mais deve ser destacado que as massas adicionadas das varias matérias-

primas portadoras de selênio foram constantes nesta etapa. Assim, os resultados da Tabela 11 

para os teores de Se não podem ser comparados diretamente. Dessa maneira, a seguir foi 

realizada a etapa 3, onde as quantidades estequiométricas foram levadas em consideração. 

4.1.3. Etapa 3 
 
Nesta etapa, as variações nas quantidades de óxidos presentes no vidro final foram 

semelhantes as mesmas observadas na etapa 2 (item 4.1.2). 

Aqui, a estequiometria de cada portador de selênio foi levada em consideração, sendo 

que se utilizou no cálculo da mistura de matérias-primas um teor de 20 ppm de Se no vidro, e 

um rendimento de 100% de selênio retido no vidro após a fusão (na etapa 2 considerou-se o 

rendimento industrial que é de 16%). A análise dos resultados indica que, mesmo entre os 

diferentes portadores de selênio, a quantidade de selênio que permaneceu no vidro não 
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apresentou variações muito grandes, tendo apresentado uma variação máxima de 4 ppm, ou 

seja, 0,004g de selênio por portador, para cada cadinho. Assim, esses resultados permitem 

concluir que o fenômeno de volatilização do selênio durante a fusão do vidro independe de 

sua origem, ou seja, não depende de qual matéria-prima portadora tenha sido utilizada, 

dependendo exclusivamente da quantidade de selênio presente no banho de vidro durante a 

fusão. 

Com relação à posição dos cadinhos no forno, não foram observadas diferenças 

significativas em termos de retenção do selênio em todas as etapas. 

A Figura 30 mostra a representação gráfica da Tabela 11, com relação às variações de 

quantidade de selênio nos vidros. Nota-se que, para a etapa 3, as quantidades de selênio 

retidas no vidro tiveram uma variação pequena quando comparadas em função dos vários 

portadores, sendo que as variações ficaram praticamente dentro do erro experimental de 

medida se comparados entre as várias fusões de um mesmo portador.  
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Figura 30. Representação gráfica da variação das quantidades de selênio para cada amostra nas 

etapas (a) 2 e (b) 3. 
 

4.1.4. Análise dos rendimentos 

Considerando-se que a etapa 1 foi uma etapa apenas preliminar, a seguir foram 

realizados cálculos do rendimento do selênio retido no vidro para as etapas 2 e 3. A Tabela 12 

apresenta os resultados dos cálculos. 
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Tabela 12 – Cálculo do rendimento para as amostras das etapas 2 e 3 de selênio que ficou 
retido no vidro fundido. 

 
 

Etapa 2 

Amostra Composto 
de Se 

Se 
(ppm) η 

2.1a - 1 Na2SeO3 16 28%
2.1a - 2s Na2SeO3 14 25%
2.1a - 2m Na2SeO3 14 25%
2.1b - 1 Se0 26 21%
2.2a - 1 BaSeO3 11 29%
2.2a - 2s BaSeO3 13 35%
2.2b - 1 Se0 24 19%
2.2b - 2s Se0 25 20%
2.2b - 2m Se0 21 17%
2.2c - 1 ZnSeO3 15 29%
2.2c - 2s ZnSeO3 15 29%
2.2c - 2m ZnSeO3 16 31%

 
 
 
 

Etapa 3 

Amostra Composto 
de Se 

Se 
(ppm) η 

3.1a - 2s ZnSeO3 8 40% 
3.1a - 2m ZnSeO3 8 40% 
3.1b - 2 Se0 8 40% 
3.1c - 2s Fe2(SeO3)3 7 35% 
3.1c - 2m Fe2(SeO3)3 8 40% 
3.2a - 2s Na2SeO3 10 50% 
3.2a - 2m Na2SeO3 9 45% 
3.2c - 2s BaSeO3 11 55% 
3.2c - 2m BaSeO3 9 45% 

 

Na etapa 2, não foi levada em consideração a estequiometria de cada composto, e 

todos foram colocados na mesma quantidade. Por isso, cada selenito colaborou com uma 

quantidade diferente de selênio para o vidro.  

De acordo com a Tabela 12, para o selenito de sódio, 125 ppm de Na2SeO3 foram 

adicionados, ou seja, 57 ppm de selênio. Durante a fusão, 42 ppm de selênio foram 

volatilizados, restando aproximadamente 15 ppm de selênio contido no vidro final. Para o 

selenito de bário, 125 ppm de BaSeO3 foram adicionados, ou seja, 37 ppm de selênio. 

Volatilizaram-se 25 ppm e restaram aproximadamente 12 ppm. No selenito de zinco, com 125 

ppm de ZnSeO3 e 51ppm de selênio, volatilizaram-se aproximadamente 36ppm de selênio e 

restaram apenas 16ppm no vidro final. Com o selênio metálico foram adicionados 125 ppm de 

Se0, volatilizando 102 ppm e restando no vidro 24 ppm. 

Com isso, verificou-se que o selenito de zinco em relação ao selenito de sódio foi o 

que, com menor quantidade de selênio, teve maior retenção no vidro. Entretanto, no selenito 

de sódio, apesar de terem sido adicionados 6ppm a mais de selênio do que no selenito de 
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zinco a retenção foi praticamente a mesma. O selenito de bário foi adicionado em menor 

quantidade, mas teve menor retenção e o selênio metálico foi adicionado em maior 

quantidade, mas teve maior volatilização. 

Na etapa 3, como a estequiometria de cada composto foi levada em consideração, 

foram adicionadas as mesmas quantidades de selênio não importando o composto de origem. 

Os rendimentos permaneceram próximos indicando que a volatilização do selênio em cada 

composto variou pouco. Isso significa que a retenção do selênio no vidro independe do 

composto de origem, e que só dependerá da quantidade de selênio presente na fusão.  

Entretanto, como na etapa 2 as massas adicionadas foram diferentes para cada 

portador, os rendimentos também foram diferentes entre eles. O gráfico da Figura 31 mostra a 

curva de rendimento de retenção do selênio para cada composto portador na etapa 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________ 

 
 
 

Curva de rendimento - Etapa 2

10

20

30

40

0 50 100 150 200 250 300

Teor de selênio adicionado (ppm)

R
en

di
m

en
to

 d
o 

se
lê

ni
o 

(%
)

Na2SeO3

Se 

BaSeO3

ZnSeO3 

Figura 31. Ilustração gráfica da curva de rendimento do selênio na etapa 2, com a porcentagem 
de rendimento do selênio em função da quantidade (ppm) do elemento selênio em cada portador 
adicionado na fusão. 
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De acordo com o gráfico, levando em conta a condição de não equilíbrio no cadinho 

aberto, quanto maior a quantidade de selênio na fusão maior será a chance do selênio 

volatilizar e menor será a retenção de selênio no vidro; portanto menor será o rendimento do 

selênio. Entretanto, se a quantidade de selênio for menor, menor será a chance do selênio 

volatilizar e maior será a retenção de selênio no vidro; logo maior será o rendimento. Como 

na etapa 3 as quantidades de selênio adicionadas foram as mesmas, os rendimentos são 

próximos; reforçando os resultados obtidos na etapa 2. 

4.1.5. Comparação de resultados 

Comparando-se os resultados obtidos neste trabalho aos resultados das experiências 

descritas na literatura (capítulo 2), Volf [28] concluiu que, para descolorir um vidro, é 

suficiente adicionar 0,15 ppm de selênio por kg de areia e 1,5 ppm de CoO por kg de areia e 

que a redução da adição de ferro reduz a quantidade de FeSe produzido durante o 

resfriamento, evitando a cor vermelho-marrom. 

Para se obter a coloração “bronze”, é necessário adicionar mais selênio e cobalto; os 

teores de selênio e cobalto adicionados neste trabalho foram de 5,4% de Se e 2,7% de CoO a 

mais que nas experiências apresentadas por Volf. 

De acordo com Weyl [4], o Na2SO4 reduz a retenção de Se. Quanto maior a 

quantidade de Na2SO4, maior a quantidade de seleneto formado, pois ele oxida o selênio. Nas 

fusões realizadas neste trabalho foram adicionados 41% a mais de sulfato de sódio e talvez 

produzido uma maior quantidade de seleneto, que é incolor. 

Para determinar-se com que valência o selênio se fixou no vidro seria necessário 

realizar-se análises através, por exemplo, da técnica XPS (ESCA) que identifica as valências 

dos elementos contidos no vidro. Entretanto, por indisponibilidade de acesso a essa técnica 

durante o tempo de realização desta pesquisa, não foi possível realizar-se essa determinação. 
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Nas experiências de Weyl [4], o selênio metálico produziu cores mais intensas que o 

selenito de sódio, mas neste trabalho essa afirmação não pôde ser comprovada, pois o autor 

não especifica em que condições as experiências foram realizadas e podem diferir das 

condições adotadas neste estudo. Sabe-se que as condições de fusão alteram a retenção do 

selênio, bem como a coloração que ele causa no vidro.  

Por fim, deve ser destacado que a utilização dos resultados encontrados neste trabalho 

na previsão do que poderia ser obtido com a utilização desses selenitos num processo de fusão 

industrial deve ser feita com cautela. Os fornos industriais de vidro plano são contínuos, de 

grande porte, possuindo correntes de fluxo em seu interior, além de serem aquecidos por 

combustão de óleo ou gás, ou seja, condições muito diferentes daquelas utilizadas neste 

estudo, forno com aquecimento elétrico, sem a realização de qualquer homogeneização do 

vidro fundido. 

 

 

4.2. Análise de cor 

 

 

Esta análise foi realizada com objetivo de verificar se a cor obtida em cada fusão 

aproximou-se da cor desejada, ou seja, a cor denominada “bronze”, utilizada comercialmente. 

As amostras ficaram com a coloração heterogênea. Entretanto, o equipamento faz uma 

leitura média de toda a área da amostra, fornecendo, assim, valores médios para os parâmetros 

L*, a* e b*. Na Tabela 13 são dados os parâmetros que fornecem o matiz e o brilho da cor, os 

parâmetros a* e b* no plano cartesiano, para as regiões de cores “cinza” e “bronze”, descritos 

anteriormente e os parâmetros obtidos na análise das amostras.  
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Tabela 13 – Parâmetros L*, a* e b* obtidos. Os valores das amostras, nas etapas 2 e 3, obtidos 
na análise de cor. 

 
Etapa 2 Etapa 3 

 Amostra L a b  Amostra L a b 
Na2SeO3 2.1a - 1 79,66 0,66 1,54 ZnSeO3 3.1a - 2s 86,7 -2,99 -5,51 
Na2SeO3 2.1a - 2s 81,24 0,56 0,96 ZnSeO3 3.1a - 2m 78,52 -1,61 -1,54 
Na2SeO3 2.1a - 2m 80,69 0,02 0,20 Se0 3.1b - 2 81,41 -1,95 -3,13 

Se0 2.1b - 1 77,57 1,67 4,33 Fe2(SeO3)3 3.1c - 2s 83,26 -1,57 -2,38 
BaSeO3 2.2a - 1 81,03 0,20 0,10 Fe2(SeO3)3 3.1c - 2m 82,54 -1,06 -1,53 
BaSeO3 2.2a - 2s 80,53 -0,23 -0,95 Na2SeO3 3.2a - 2s 63,25 -0,81 0,18 

Se0 2.2b - 1 76,50 2,12 4,22 Na2SeO3 3.2a - 2m 82,74 -0,93 -1,98 
Se0 2.2b - 2s 73,97 1,66 4,00 BaSeO3 3.2c - 2s 82,76 -1,11 -1,69 
Se0 2.2b - 2m 76,35 1,70 4,22 BaSeO3 3.2c - 2m 82,04 -1,08 -1,57 

ZnSeO3 2.2c - 1 81,54 -0,28 -0,25      
ZnSeO3 2.2c - 2s 78,10 0,73 1,93      
ZnSeO3 2.2c - 2m 79,99 0,48 1,67      

 
 

Na etapa 2, não foi obtida a cor “bronze” desejada. Em parte, isso pode ser explicado 

pelo fato de que o selênio adicionado à fusão volatilizou mais do que o esperado para 

obtenção da cor “bronze”. Assim, como o óxido de cobalto permaneceu no vidro em teores 

muito maiores do que os de selênio, boa parte dos vidros obtidos aproximaram-se mais da cor 

“cinza”. 

Para as amostras contendo selênio proveniente de um mesmo tipo de portador, os 

parâmetros de cor mostraram-se semelhantes, o que está de acordo com a quantidade de 

selênio retido que variou conforme o portador. A amostra 2.1b – 1 e as da série 2.2b, com 

selênio metálico, obtiveram cores aproximadas, lembrando que a retenção do selênio para 

essas amostras variou dentro de uma faixa de 6 ppm ou 0,006 g de selênio por fusão, ou seja, 

a retenção foi maior, pois foi adicionado mais selênio que nos portadores (Tabela 11). 
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A Figura 32 ilustra graficamente a Tabela 13 para a etapa 2, com os parâmetros a* e 

b* resultantes das análises.  

Etapa 2
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Figura 32. Ilustração gráfica da Tabela 13 para a etapa 2. São mostrados os parâmetros a* e b* 
no plano cartesiano, para as regiões fixadas pela indústria para as cores “cinza” e “bronze”, 
representadas pelas elipses e para os parâmetros obtidos por espectrofotometria das amostras. 

 
 

Na etapa 3 também não foi obtida a cor “bronze” desejada. As amostras ficaram 

visivelmente mais acinzentadas, o que está de acordo com a retenção do selênio, que variou 

pouco entre as amostras. As amostras da série 3.1a, com selenito de zinco, resultaram em 

cores que diferem entre elas, sendo que uma ficou mais acinzentada e a outra tendeu ao verde.  

A Figura 33 ilustra graficamente a Tabela 13 para a etapa 3, com os parâmetros a* e 

b*.  

_______________________________________________________________ 
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Etapa 3
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Figura 33. Ilustração gráfica da Tabela 13 para a etapa 3. São mostrados os parâmetros a* e b* 
no plano cartesiano, para as regiões fixadas pela indústria para as cores “cinza” e “bronze”, 
representadas pelas elipses e para os parâmetros obtidos por espectrofotometria das amostras. 
 

No geral, as amostras não alcançaram a cor “bronze” desejada, visto que a retenção do 

selênio não foi suficiente para esse propósito. Algumas delas apresentaram cores tendendo a 

cinza, outras ao amarelo e vermelho e outras, ainda, ao azul e verde.  

 

_______________________________________________________________ 
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5. Conclusões  

 

• O uso das matérias-primas portadoras de selênio estudadas, selenito de sódio, selenito 

de zinco, selenito de ferro e selenito de bário, conferem um efeito de cor semelhante àquele 

efeito causado pelo selênio metálico; 

 

• Nas fusões experimentais, foram obtidos vidros sem bolhas e sem devitrificações 

aparentes. Entretanto, foi observada certa heterogeneidade de cor no vidro num mesmo 

cadinho, apesar de não terem sido constatadas diferenças significativas na composição 

química dos “tarugos”, quando comparadas suas partes superior e do meio. 

 

• As fusões realizadas neste trabalho indicaram que, independentemente da matéria-

prima que deu origem ao selênio, se seu teor adicionado for o mesmo, a retenção também será 

a mesma. Ou seja, a volatilização do selênio parece ser dependente apenas da quantidade de 

selênio presente no banho e das condições de fusão.  
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