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Abstract 

 

This study aimed to reuse the plans waste that was generated  in the municipality of Campina Grande, Paraíba, 
Brazil, that would go to dump city, in formulating masses for white ceramic, partially replacing feldspar, which acts 
as a flux. To conduct the study it was used the following materials: Ball Clay, kaolin, quartz, feldspar and residue of 
plan glass, which were initially selected and benefited, and then, characterized by the tests: Chemical Analysis, 
Granulometric analysis, X-ray diffraction (XRD). The ceramic masses were prepared using the technique of 
recasting ceramic masses on linear programming, developed by Professor Gerard Phelps Rutgers University (USA), 
called Reformix 2.0. In the formulation of the ceramic masses it was obtained masses without glass (MSRV), with 
5% of waste glass (MCRV5), with 7% of waste glass (MCRV7), with 10% of glass waste (MCRV10). The slurries 
were molded using prismatic test bodies of dimensions 6.0 x 2.0 x 0.5 cm3 by gluing in plaster mold. With the 
specimens obtained were performed physical and mechanical tests of Apparent Porosity, Water Absorption, 
Apparent Specific Mass and Linear Retraction. The results confirmed the possibility of reusing waste flat glass in  
partial replacement of feldspar for the preparation of white ceramic masses, since the characterization tests of the raw 
materials showed the predicted behavior for the types of materials used in this study and the physical and mechanical 
properties obtained showed values similar to those recommended for masses industrial ceramics. 
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REUTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS DE VIDRO PLANO EM FORMULAÇÃO DE MASSAS 
PARA CERÂMICA BRANCA 

  

 

 
Resumen 

Este trabalho teve como objetivo reutilizar os residuos planos gerados no municipio de Campina Grande, Paraíba, 
Brasil, que seriam destinados ao lixão da cidade, em formulação de massas para cerâmica branca, substituindo 
parcialmente o feldspato, que atua como fundente. Para realização da pesquisa foram utilizadas as seguintes 
matérias-primas: argila Ball Clay, caulim, quartzo, feldspato e do resíduo de vidro plano, que foram inicialmente 
selecionadas e beneficiadas, para posteriormente serem caracterizadas através dos ensaios: Análise Química; Análise 
Granulométrica; Difração de Raios-X (DR-X). As massas cerâmicas foram preparadas usando a técnica de 
reformulação de massas cerâmicas em programação linear, desenvolvida pelo professor Gerard Phelps da 
Universidade de Rutgers (EUA), denominado Reformix 2.0.  Na formulação das massas cerâmicas foram obtidas 
massas sem vidro (MSRV); com 5% de resíduo de vidro (MCRV5); com 7% de resíduo de vidro (MCRV7); com 
10% de resíduo de vidro (MCRV10). As barbotinas foram moldadas utilizando corpos de prova prismáticos de 
dimensões 6,0 x 2,0 x 0,5cm3 por colagem em molde de gesso. Com os corpos de prova obtidos foram realizados 
ensaios físicos e mecânicos de Porosidade aparente; Absorção de água; Massa Específica Aparente e Retração 
Linear. Os resultados obtidos confirmaram a possibilidade de reutilização de resíduos de vidro plano em substituição 
parcial ao feldspato na elaboração de massas para cerâmica branca, uma vez que, os ensaios de caracterização das 
matérias-primas mostraram comportamento previsto para os tipos de materiais utilizados nesse estudo e as 
propriedades físicas e mecânicas obtidas apresentaram valores similares aos recomendados para massas cerâmicas 
industriais. 

Palavras-chaves: resíduos sólidos, vidro plano, cerâmica branca, reutilização de resíduos vítreos.  

 
 
 
 
Introdução 
 
Na  sociedade contemporânea cresce o consenso de que tanto para a atualidade, como para as futuras gerações, a 
preservação do meio ambiente deve ser objetivo prioritário.  O tema da contaminação ambiental ocasionada por 
efluentes gasosos, líquidos e sólidos, e por todo tipo de resíduos resultante do consumismo desenfreado pelo ser 
humano, está arraigado em desastres que comprometerão o futuro mundial, proliferando a ideia do estabelecimento 
de uma sociedade alicerçada no desenvolvimento ambientalmente sustentável, baseado em princípios que permitem a 
sustentação do sistema por longo período de tempo, sobrevivendo perante intervenções que garantem seu melhor 
funcionamento e evolução. 
Os mecanismos utilizados para o tratamento e eliminação de resíduos sólidos urbanos, são fortemente controvertidos 
por suas consequências ambientais. As cidades enfrentam grandes problemas quando se trata da localização e 
implantação de áreas específicas para disposição destes resíduos, dentro dos limites urbanos.  
Dentre os resíduos gerados  pela população encontra-se o vidro, que é um material totalmente reciclável, entretanto, 
quando descartado poderá ficar acumulado durante varias gerações. O vidro possui propriedades fundentes e sua 
aplicabilidade em massas cerâmica tem sido bastante estudada. 
 Mediante esta conjuntura surgiu a necessidade de realizar este estudo que se propõe a substituir parcialmente o 
feldspato por resíduo de vidro plano em massas para cerâmica branca. O estudo traz no seu bojo uma preocupação 
com a problemática socioambiental urbana, que permeia as décadas recentes, mais especificamente a geração dos 
resíduos sólidos nos centros urbanos, que comprometem a qualidade de vida humana trazendo consequências 
nefastas para o homem e o meio ambiente, principalmente para a vida na cidade e a cidade na vida. 
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Objetivos 
 

 Investigar a possibilidade de reutilização de resíduos de vidro plano em massas cerâmicas, visando propor 
alternativas tecnológicas e ambientais para o reaproveitamento desses resíduos. 

 Selecionar resíduos de vidro plano, que são gerados diariamente no Município de Campina Grande/Paraíba/Brasil, 
que e acumulados  diariamente em lixões, para serem  adicionados em massas para  cerâmicas brancas; 

 simular através do programa REFORMIX, a preparação de massas cerâmicas para grés sanitários com matérias-
primas tradicionais regionais e com resíduos de vidro plano substituindo parcialmente o feldspato nas proporções 
de 5%, 7% e 10%; 

 caracterizar as matérias-primas e os resíduos vítreos através das seguintes técnicas: Análise Química; Análise 
Granulométrica; Espectroscopia de absorção na região do infravermelho (IR); Difração de Raios-X (DR-X); 
Termogravimetria (TG); Análise Térmica Diferencial (DTA) e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV); 

 caracterizar através de ensaios cerâmicos os corpos de prova antes e após queima utilizando as seguintes técnicas: 
cor de queima; absorção de água; porosidade aparente; massa específica aparente; módulo de ruptura a flexão e 
retração linear, de acordo com as normas da ABNT/NBR 15097: 2004; 

 propor alternativas para a reutilização de resíduos de vidro plano oriundos do município de Campina Grande-PB, 
que são descartados no lixão, utilizando-os na elaboração de massas cerâmicas, com propriedades físico-mecânicas 
similares às recomendadas nas indústrias. 

 

 

 

Metodologia 
 

O desenvolvimento deste estudo compreendeu respectivamente as seguintes etapas e atividades : 
Etapa 1- Seleção e beneficiamento das matérias –primas: foram trituradas utilizando pistilo e almofariz, para em 
seguida serem passadas em peneiras de 200 mesh a fim de obter-se uma granulometria adequada para fabricação de 
massa cerâmica. O resíduo de vidro plano foi lavado com água corrente para retirar as impurezas, depois 
fragmentado em pedaços menores utilizando pistilo e almofariz. Esses fragmentos foram moídos em moinho 
periquito, por aproximadamente 30 minutos para que fossem transformados em pó e posteriormente beneficiados em 
malha de 200 mesh.; 
Etapa 2- Realização de ensaios de caracterização das matérias-primas – foram realizados os seguintes ensaios: 
Análise Química; Análise Granulométrica; Difração de Raios-X (DR-X);  
Etapa 3-  Elaboração das massas cerâmicas -As massas cerâmicas foram preparadas usando a técnica de 
reformulação de massas cerâmicas em programação linear, desenvolvida pelo professor Gerard Phelps da 
Universidade de Rutgers (EUA), denominado Reformix 2.0.  Na formulação das massas cerâmicas  foram obtidas 
massas sem vidro (MSRV); com 5% de resíduo de vidro (MCRV5); com 7% de resíduo de vidro (MCRV7); com 
10% de resíduo de vidro (MCRV10). 
Etapa 4- Preparação das barbotinas- As barbotinas foram preparadas numa concentração de aproximadamente de 
72% de sólidos (228g) as quais foi adicionada água destilada e 0,5ml do defloculante silicato de sódio industrial de 
densidade igual 1,46 g/cm3. 
Etapa 5- Moldagem das barbotinas- Foram moldados corpos de prova prismáticos de dimensões 6,0 x 2,0 x 0,5cm3 
por colagem em molde de gesso, deixados em repouso para secagem por cerca de 24 a 48 horas (dependendo das 
condições de temperatura e umidade ambiental.), sendo em seguida colocado em estufa por 24 horas.  

Etapa 6- Ensaios Físicos e Mecânicos- Com os corpos de provas obtidos foram realizados os ensaios de :  Porosidade 
aparente; Absorção de água; Massa Específica Aparente e Retração Linear. 
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Resultados e Discussão 
 
A composição química das matérias-primas estudadas: argila ball clay, caulim, quartzo, feldspato e do resíduo de 
vidro plano, encontra-se na Tabela 1. 
 

Tabela 1 - Composição química das matérias-primas e do resíduo vítreo 
Amostras PF 

(%) 
SiO2 

(%) 
Al2O3 
(%) 

Fe2O3 

(%) 

K2O 
(%) 

TiO2 

(%) 

CaO  
(%) 

MgO 
(%) 

Na2O 
(%) 

R.I. 
(%) 

Ball clay 14,13 52,50 29,45 1,60 0,24 nd tr tr 0,06 0,52 

Caulim 13,27 48,73 35,20 0,40 1,33 tr tr 0,13 0,30 nd 
Quartzo 0,09 98,14 tr tr 0,04 nd tr tr 0,02 0,60 

Feldspato 0,39 64,68 23,91 tr 6,05 nd tr tr 1,69 2,06 

Resíduo 
Vítreo 

0,17 69,76 8,54 tr 0,02 nd 5,60 3,43 7,90 2,94 

P.F. – perda ao fogo; R.I. – resíduos insolúveis; nd – não determinado; tr – traços. 

 

Através dos resultados foi possível observar que a argila ball clay apresentou baixo teor de óxido de ferro (Fe2O3), 
com valor de 1,60%, considerado bom, pois o ferro concede coloração avermelhada às peças cerâmicas, o que é 
indesejável em cerâmica branca (XAVIER et al., 2008).O caulim apresentou percentuais de SiO2 e de Al2O3 de 
48,73% e 35,20%, respectivamente, que são teores típicos dos caulins brasileiro (MORAES, 2003). .A composição 
do quartzo indicou um teor de SiO2 de 98,14%, considerado característico deste material (VIEIRA, 2008). Para o 
feldspato foram encontrados os percentuais de 64,68% de SiO2; 23,91% de Al2O3 e 6,05% de K2O, sendo 
identificado com feldspato potássico (SOUZA, 2007).O resíduo vítreo apresentou 69,76% de SiO2 e 8,54% de Al2O3 
e percentuais dos óxidos de sódio (Na2O) e de cálcio (CaO), de 7,90% e 5,60%, respectivamente, sendo estes teores 
característicos de vidro soda-cal (KRUGER, 2009). 
Comparando-se a composição de feldspato e do resíduo vítreo com relação aos óxidos alcalinos de potássio (K2O) e 
de sódio (Na2O), que são muito importantes nas formulações cerâmicas, pois atuam como agentes fundentes, 
formando fase líquida na queima e reduzindo a porosidade do material, verifica-se que o feldspato apresenta maior 
valor de K2O (6,05%) do que o resíduo vítreo (0,02%), em compensação o feldspato apresenta um teor bem menor 
de Na2O(1,69%) com relação ao resíduo vítreo (7,90%). Pode-se então observar que o resíduo vítreo apresenta 
percentuais de óxidos fundentes superiores aos apresentados pelo feldspato. Observa-se ainda, que tanto o feldspato 
como o resíduo vítreo apresentam  traços de óxido de titânio (Ti2O) e teores de ferro não determinado, que agem 
como corantes  e não são recomendados na composição de massas para cerámica branca. 
 
 
Os ensaios físico-mecânicos estão representados nas Figuras 1a, b, c e d, mostrando os resultados referentes aos 
ensaios de porosidade aparente, absorção de agua, massa específica aparente e retração linear respectivamente  
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Figura 1- (a) Porosidade aparente; (b) absorção de água; (c) massa específica aparente e (d) retração linear 
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De acordo com a Figura 1(a), observou-se uma diminuição da porosidade aparente com o aumento da temperatura de 
queima para os valores de 1000, 1100 e 1.200oC, isto pode ser explicado em virtude da eficiente formação de uma 
fase liquida, em que uma menor tensão superficial e a capilaridade ajudam a manter as partículas mais próximas, 
retraindo a peça e reduzindo desta forma a porosidade (REED, 1995). 
Verificou-se também que para a temperatura de queima de 1.250oC, ocorreu um pequeno aumento da porosidade 
aparente para as massas cerâmicas com 7% e 10% de resíduo de vidro (MCRV7 e MCRV10). Este comportamento 
pode ser explicado pelo fenômeno denominado de porosidade por “overfiring”, ou seja, uma porosidade gerada pela 
queima de um material a temperatura acima da necessária para produzir uma fase líquida, resultando assim no 
surgimento de deformações, bolhas ou poros, sendo este fenômeno bastante abordado na literatura (CARTY, 
2002; BRAGANÇA e BERGMAN, 2002; TARNKAMOL, 2007). 
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Neste caso, o aumento da porosidade nas massas pode ser explicado pela presença de um percentual maior de vidro, 
que funde/amolece a temperaturas em torno de 850ºC , infiltrando-se nos poros da estrutura, e causando um 
aprisionamento dos gases oriundos da decomposição dos óxidos fundentes (GODINHO, HOLANDA e SILVA, 2005 
e 2007). 
 
A partir da observação da Figura 1(b), verifica-se que para todas as massas obtidas nos patamares de queima de 
1.000, 1.100, 1.200oC, ocorreu uma diminuição no teor de absorção de água com o aumento da temperatura, o que 
pode ser explicado pelo preenchimento dos poros durante a fusão dos óxidos fundentes presente nas massas, 
ocasionando assim uma redução da porosidade (OLIVEIRA et al., 2000 e VIEIRA et al., 2001). Enquanto que na 
temperatura de 1.250oC, as massas cerâmicas com resíduo de vidro plano a 7% e 10% (MCRV7 e MCRV10) 
apresentaram  um aumento da absorção de água. Este comportamento pode ser explicado pelo aumento da 
porosidade aparente, discutida anteriormente, já que estas propriedades estão intrinsecamente relacionadas. 
Logo, as massas cerâmicas sem e com 5% de resíduo de vidro de plano (MSRV e MCRV5), obtidas a temperatura de 
queima de 1250oC (esta utilizada na indústria cerâmica para grés sanitários) podem ser recomendadas, por 
apresentarem o teor de absorção de água de aproximadamente 0,75% e 0,50% estando dentro dos limites 
especificados pela norma ABNT/NBR 15097 (2004), que preconiza o máximo de 0,75%. 
 
Os resultados da análise da massa específica aparente estão intrínsecamente ligados à quantidade de poros existente 
no corpo cerâmico sinterizado. Pela Figura 1(c), foi possível analisar que para todas as formulações e patamares de 
queima de 1.000, 1.100 e 1.200ºC, ocorreu um aumento da massa específica aparente com o aumento da temperatura 
de queima o que indica um bom grau de sinterização das partículas que compõem as massas cerâmicas. Isso se dá 
pela formação de fase líquida que, durante o processo de sinterização, penetra nos poros existentes, densificando o 
material (MELO, 2006). 
Para as massas MCRV7 e MCRV10, obtidas a temperatura de 1.250oC, observou-se uma leve diminuição da massa 
específica aparente destas cerâmicas, que pode ser atribuída ao aumento da porosidade gerada pela queima excesiva 
(fenômeno “overfiring”) (CARTY, 2002; BRAGANÇA e BERGMAN, 2002; TARNKAMOL, 2007). 
 
Pela Figura 1(d), observa-se que para todas os corpos de prova estudados, ocorreu acréscimo da retração linear, com 
o aumento da temperatura de queima, para todas as formulações. Este comportamento estar relacionado ao menor 
grau de sinterização, provocado por mudanças físicas e redução do volume dos corpos de prova pela perda de água 
(fase líquida) (GOUVEIA, 2008). 
Todas as amostras estudadas apresentaram retração linear de queima dentro dos padrões já que o valor máximo 
obtido foi de 11,78%, estando tanto dentro das especificações recomendadas para cerâmica branca que é de 13,00%, 
como também das especificações recomendadas pela indústria para grés sanitários que é de 12,00% e pela Literatura 
que é de 13,00% (MELO,,2006 ). 
Pela Figura 1(d), observa-se que para todas os corpos de prova ensaiados  e em todas formulações preparadas correu 
acréscimo da retração linear, com o aumento da temperatura de queima. Estes resultados poderão  estar relacionados 
ao menor grau de sinterização, provocado por mudanças físicas e redução do volume dos corpos de prova pela perda 
de água (fase líquida) mencionado nos literatura por Gouveia (2008). 
Para as temperaturas de 1.100oC, 1.200oC e 1.250oC, os corpos cerámicos sem resíduo (MSRV) e com resíduo de 
vidro a 5% (MCRV5) e 7% (MCRV7) apresentaram valores muito próximos, enquanto que os corpos de prova com 
resíduo de 10% (MCRV10), apresentaram valores diferenciados. 
 
Conclusões  
 

Tendo em vista o objetivo proposto neste trabalho que foi de investigar a possibilidade de reutilização de 
vidros planos em elaboração de massa para cerâmica branca, foi possível concluir que: todas as massas apresentaram 
percentuais de Fe2O3 bastante baixos o que resultou na obtenção de corpos cerâmicos de coloração clara, que é 
recomendável em cerâmica branca; a composição química das massas estudadas apresentou teores consideráveis de 
óxidos fundentes, que são importantes para utilização de resíduos de vidro plano em massas cerâmicas; as 
propriedades   físicas e mecânicas das massas  cerâmicas obtidas  nas diferentes formualações, apresentaram 
resultados similares aos sugeridos na produção de massas  para cerâmicas industriais. 
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Com base nas conclusões apresentadas anteriormente, pode-se recomendar a reutilização de resíduo de vidro 
plano como matéria-prima em potencial para na formulação de massas para cerâmica branca.  
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