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RESUMO 
 

Este trabalho tem por objetivo avaliar o efeito da incorporação de vidro em pó de 
lâmpada fluorescente, proveniente de um processo de descontaminação, na 
microestrutura de uma cerâmica argilosa. Foram preparadas formulações, com 
percentuais de vidro de até 10% em peso, usadas na confecção de corpos-de-prova 
por prensagem uniaxial para queima nas temperaturas de 850 e 1050oC. Após a 
queima, a microestrutura das cerâmicas foi avaliada por microscopia óptica (MO), 
microscopia eletrônica de varredura (MEV) e difração de raios-X. Os resultados 
mostraram que a adição do vidro em pó à massa argilosa altera a microestrutura da 
cerâmica. 
 
 
 
 
Palavras-Chave: microestrutura, cerâmica vermelha, resíduo, vidro de lâmpada 
fluorescente. 
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1 - INTRODUÇÃO 
 

Lâmpadas fluorescentes usam mercúrio como componente vital para seu 

funcionamento. Este metal altamente tóxico pode contaminar o solo, os animais e a 

água. O problema se agrava em proporções muito maiores se levarmos em 

consideração a quantidade de lâmpadas comercializadas e descartadas no Brasil(1). 

A partir de processos adequados de reciclagem de lâmpadas descartadas 

pode-se reaproveitar grande parte dos materiais constituintes das mesmas, em 

novos processos produtivos. O estudo mostra que de um milhão de lâmpadas 

fluorescentes comuns, pode conduzir a 900.000 tubos de vidro limpo(2). 

Recuperar e reciclar todos os materiais que constituem a lâmpada, em vez de 

simplesmente descartá-los, é muito importante, pois protege os aterros, evitando a 

formação de passivos ambientais(3). Destaca-se ainda que o vidro proveniente da 

reciclagem de lâmpadas fluorescentes é 100% reciclável, e sua permanência no 

meio ambiente demanda milhares de anos, já que seu tempo de decomposição é 

indeterminado(4). 

Resíduos de vidros correspondem a todos os tipos de produtos de sucata ou 

peças quebradas, tais como garrafas, lâmpadas, pequenos frascos, placas de 

janela, espelhos, fibras de vidro e esteiras, entre outros. Apesar do vidro soda-cal, 

um tipo comum de vidro, ser facilmente reciclado, devido à sua baixa temperatura de 

fusão e temperatura de processamento, uma enorme quantidade ainda é descartada 

em lixões e aterros da cidade. A incorporação de resíduos de vidro em cerâmica 

vermelha é uma alternativa viável, devido à boa compatibilidade entre a argila e 

componentes do vidro sodo-cálcico atuando como fonte de sílica, além de óxidos 

fundentes, como sódio e potássio. Há mais de 50 anos, trabalhos têm se dedicado à 

incorporação de vidro para emprego em cerâmica vermelha(5-14). 

A elevação dos teores de óxidos considerados fundentes, responsáveis pela 

densificação da estrutura durante a queima se apresenta como uma possibilidade de 

melhoria da qualidade da cerâmica com a utilização de vidro de lâmpadas 

fluorescentes, além da possibilidade de dar um destino ambientalmente correto para 

este tipo de resíduo. Na etapa de queima da cerâmica o vidro pode contribuir para a 

redução da porosidade, por meio da formação de fase líquida, reduzindo a absorção 

de água e aumentando a resistência mecânica.  
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O trabalho desenvolvido por Morais et al.(14) investigou a influência de 

incorporações de vidro em pó de lâmpada fluorescente em até 10% em peso, nas 

propriedades físico-mecânicas de uma massa argilosa utilizada na fabricação de 

cerâmica vermelha, com temperaturas de queima de 850 e 1050oC. Os resultados 

indicaram que, na temperatura mais elevada e com 10% de resíduo, além de uma 

diminuição da plasticidade da peça cerâmica, o vidro melhorou a condição de 

sinterização da cerâmica vermelha. Além disso, a retração de queima e a tensão de 

ruptura aumentaram em 43 e 84%, respectivamente, enquanto a absorção de água 

diminuiu 40,5% com a quantidade de vidro adicionado. 

Neste sentido, o presente trabalho pretende dar continuidade à pesquisa 

supracitada, investigando as alterações microestruturais na cerâmica argilosa 

queimada em diferentes temperaturas. 

 

2 - MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Para realização deste trabalho foram utilizados os seguintes materiais: massa 

argilosa caulinítica (AC), empregada para fabricação de cerâmica vermelha, 

proveniente do município de Campos dos Goytacazes e vidro em pó de lâmpada 

fluorescente (VL), proveniente do processo de descontaminação das lâmpadas de 

mercúrio, através de um equipamento denominado “Papa-Lâmpadas”.  

Este equipamento consiste basicamente em um tambor metálico, que filtra o 

vapor de mercúrio e separa os demais componentes da lâmpada. O vidro da 

lâmpada, que se encontrava inicialmente triturado, foi utilizado sem passar por um 

processo de limpeza. O vidro foi então peneirado e a fração passante na peneira de 

100 mesh (0,150 mm) foi utilizada.  

A composição química do vidro de lâmpada sem lavagem, determinada por 

fluorescência de raios-X, é mostrada na Tabela 1. Observa-se que os principais 

componentes presentes no resíduo são o óxido de silício, óxido de fósforo e óxido 

de cálcio. A sílica é um óxido importante que constitui a estrutura de vidro. O óxido 

de fósforo está associado ao fosfato de cálcio, que é uma das principais matérias-

primas utilizadas em lâmpadas fluorescentes. A alumina vem do aluminossilicatos 

não cristalinos. O sódio é usado como modificador de rede cristalina. 
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Tabela 1: Composição química do vidro de lâmpada fluorescente (% em peso). 

Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 K2O CaO MnO Fe2O3 SrO Y2O3 PF 

2,09 1,01 5,01 14,17 40,86 0,37 32,10 0,72 0,33 0,11 2,03 1,2 

 

Foram avaliadas quatro composições das cerâmicas queimadas: AC-T850 para 

a amostra sem adição do resíduo queimada a 850oC; AC-T1050 para a amostra sem 

adição do resíduo queimada a 1050oC; VL-T850 para a amostra com 10% do 

resíduo queimada a 850oC e VL-T1050 para a amostra com 10% do resíduo 

queimada a 1050°C. A avaliação microestrutural foi realizada sob diversos aspectos: 

microscopia óptica (MO), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e difração de 

raios-X (DRX). 

Para os ensaios de difração de raios-X - DRX, foram utilizadas amostras em 

forma de pó, em difratômetro marca Sheifert, modelo URD 65, operando com 

radiação de Cu - Kα e 2θ variando de 5° a 40°. 

A microestrutura da superfície das cerâmicas queimadas foi avaliada por 

microscopia ótica, por meio do microscópio Tecnival, modelo CGA e por microscopia 

eletrônica de varredura, utilizando um microscópio Jeol, modelo JSM 6460 LV, com 

espectrômetro de energia dispersiva (EDS) acoplado, da Coppe/UFRJ. A 

microanálise de material foi realizada por espectrometria por dispersão de energia 

(EDS), para complementar a análise topográfica e identificar os elementos químicos 

presentes ou partículas de segundas fases. 

                
3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A Figura 1 apresenta as imagens de micrografia ótica (MO) realizada para a 

superfície polida da cerâmica argilosa sem adição do resíduo, figs. 1 (a) e 1 (b), bem 

como para 10% em peso do resíduo de vidro incorporado, figs. 1 (c) e 1 (d). Pode-se 

observar que, a 1050oC , fig. 1 (b), a cerâmica exibe uma microestrutura mais 

alisada em comparação com a temperatura mais baixa (850oC), fig. 1 (a). Isto ocorre 

em função aos mecanismos de sinterização. Na fig. 1 (c), observam-se pequenas 

partículas brancas (indicadas por setas), relativamente bem distribuídas na 

microestrutura da cerâmica. Estas partículas estão associadas ao resíduo de vidro, 

que não atingindo sua temperatura de amolecimento, manteve-se inerte na matriz. A 

1050oC, fig. 1 (d), é possível notar poros esféricos (indicados por círculos) 
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associados as emissões de gases resultantes da decomposição de eventuais 

impurezas presentes nas partículas de vidro. 

 

 
 
Figura 1: Imagens de MO das formulações. (a) AC-T850; (b) AC-T1050; (c) VL-
T850; (d) VL-T1050. 

 
A Figura 2 mostra as micrografias obtidas por MEV da argila pura, figs. 2 (a) e 

2 (b) e da composição com incorporação de 10% do resíduo de vidro, figs. 2 (c) e 2 

(d), respectivamente. Observa-se que ambas as composições apresentam uma 

textura rugosa e significativa porosidade, indicando que as cerâmicas não 

apresentam ainda uma consolidação microestrutural eficiente. Estas características 

observadas são influenciadas pelas temperaturas de queima utilizadas (850oC e 

1050oC). Ocorre que nas temperaturas utilizadas não há formação suficiente de fase 

líquida para propiciar uma sinterização eficiente com alisamento da superfície e 

pouca quantidade de defeitos. No entanto, cabe ressaltar que, conforme já 

mencionado, pesquisas anteriores indicaram que com 10% de adição de vidro, as 

amostras sinterizadas a 1050oC apresentaram uma menor absorção de água e a 

maior resistência à flexão.  

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Figura 2: Micrografias de MEV das cerâmicas queimadas. (a) AC-T850; (b) AC-
T1050; (c) VL-T850; (d) VL-T1050. 

 

As Figuras 3 a 4 mostram a superfície de fratura da cerâmica sem incorporação 

de resíduo, destacando partículas submetidas à análise de EDS. Observa-se 

tipicamente nestas figuras uma estrutura porosa, contendo partículas de quartzo 

ricas, principalmente, em silício e oxigênio.  

 

      
 

Figura 3: Micrografia de MEV com espectro de EDS da formulação AC-T850.  
 
 
 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Figura 4: Micrografia de MEV com espectro de EDS da formulação AC-T1050. 
 

A figura 5 revela, para a incorporação de 10% de vidro queimada a 1050oC,  a 

presença de partículas (brancas), associadas ao resíduo de vidro. As partículas, de 

acordo com o seu espectro EDS, são ricas em silício, alumínio, magnésio, sódio, 

cálcio e fósforo. Elementos estes presentes na composição química do resíduo (vide 

tabela 1). 

 

    

 

 

Figura 5: Micrografia de MEV com espectros de EDS da formulação VL-T850. 

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

823



 

A Figura 6 apresenta a microestrutura da peça com incorporação de 10% de 

VL em peso sinterizada a 1050oC. Nesta figura, observa-se o mapeamento por EDS 

predominantemente de Si, indicando a presença de partículas de quartzo. É possível 

observar também poros esféricos, conforme indicado por círculos, associados às 

emissões de gases resultantes da decomposição de eventuais impurezas presentes 

nas partículas do vidro. Este último evento é corroborado pelas micrografias obtidas 

por microscopia ótica, fig. 1(d). 

 

   
 

Figura 6: Micrografia de MEV com espectro de EDS da formulação VL-T1050. 

 

A Figura 7 mostra os difratogramas de raios-X das cerâmicas queimadas para 

as quatro composições. Observa-se na composição sem adição do resíduo 

queimada a 850oC, fig. 7 (a), a presença de seis fases cristalinas em sua 

constituição: a mica muscovita, o quartzo, a hematita e a sanidina. Nesta 

temperatura, a caulinita sofreu desidroxilação, transformando-se em metacaulinita, 

fase amorfa. A mica muscovita e o quartzo são fases ditas residuais, ou seja, 

provenientes da matéria-prima no seu estado natural. Já a hematita é proveniente da 

desidratação de hidróxidos de ferro, eventualmente presentes nas argilas de 

Campos dos Goytacazes(15). A 1050oC, fig. 7 (b), observa-se a presença da mulita e 

a diminuição dos picos de difração da mica muscovita. A mulita é proveniente da 

recristalização da metacaulinita, fase amorfa formada a partir da eliminação de água 

de constituição da caulinita. 

A amostra VL-T850, fig. 7(c), apresenta picos menos intensos e definidos do 

que os da amostra VL-T1050 (fig. 7 (d)). Este resultado pode ser explicado devido a 

uma reatividade do vidro, ou das impurezas presentes no resíduo, com a argila. Em 

princípio, o vidro adicionado pode reagir com a argila e formar uma fase vítrea (para 
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isto o vidro contribui com os fundentes) ou pode simplesmente amolecer e funcionar 

como a fase vítrea, sem a necessidade de reagir(11). De modo geral, as cerâmicas 

com a adição do resíduo de vidro não apresentaram diferenças significativas com 

respeito à formação de novas fases quando comparadas às cerâmicas puras. 
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Figura 7: Difratogramas de raios-X das cerâmicas queimadas. (a) AC-T850; (b) AC-
T1050; (c) VL-T850; (d) VL-T1050. H = hematita; M = mica muscovita; S = sanidina; Mu 
= mulita; Q = quartzo. 

 
4 - CONCLUSÕES 
 

Neste trabalho de avaliação do efeito da incorporação de vidro de lâmpada 

fluorescente na microestrutura de uma cerâmica argilosa, foi possível concluir que: 

- As análises por DRX na cerâmica incorporada com o resíduo identificaram 

partículas ricas em silício, alumínio, magnésio, sódio, cálcio e fósforo, associadas ao 

resíduo.  

- A cerâmica sem adição do resíduo, queimada a 850oC, apresentou em sua 

constituição a mica muscovita, o quartzo, a hematita e a sanidina. Quando a 

(a) (b) 

(c) (d) 
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temperatura aumentou para 1050oC, observou-se uma redução nos picos da mica e 

a presença da mulita. Com a adição do resíduo não se observou a formação de 

novas fases quando comparadas às cerâmicas puras. 

 - A temperatura de queima é um parâmetro fundamental do processo relacionada 

com a formação de fase líquida do resíduo. As análises por microscopia eletrônica 

de varredura indicaram as temperaturas utilizadas não foram suficientes para que as 

cerâmicas apresentassem uma consolidação microestrutural eficiente. Entretanto, 

trabalhos anteriores têm demonstrado que, a incorporação do resíduo de vidro 

confere à massa cerâmica um ajustamento na plasticidade/trabalhabilidade e 

diminuição da porosidade.  

- Há uma relação evidente entre a temperatura de queima e a quantidade adicionada 

sobre o efeito que tais parâmetros causam sobre as propriedades do corpo 

queimado. Suge-se uma análise mais aprofundada a respeito de tais parâmetros 

para um melhor aproveitamento tecnológio do resíduo de vidro incorporado à 

cerâmica vermelha.  
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MICROSTRUCTURAL ANALYSIS OF CLAYEY CERAMIC INCORPORATED WITH 

FLUORESCENT LAMP GLASS 
 

 
 
 
ABSTRACT 
 
 
This study aims to evaluate the effect of the incorporation of glass powder 

fluorescent lamp, from a decontamination process, in the microstructure of clayey 

ceramic. Formulations were prepared with incorporation of the waste in amounts of 

up to 10 wt.% into the clayey body. Specimens were prepared by uniaxial mold-press 

at 20 MPa and then fired at 850 and 1050°C. After firing, the microstructure of the 

ceramics was evaluated by optical microscopy (OM), scanning electron microscopy 

(SEM) and X-ray diffraction (XRD). The results showed that the incorporation of glass 

powder into the clayey body changes the microstructure of the ceramics.  

 

 

 

Key-words: microstructure, clayey ceramic, waste, fluorescent lamp glass. 
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