
AVALIAÇÃO DO POTENCIAL FUNDENTE DO RESÍDUO DE 
VIDRO EM FORMULAÇÕES DE MASSAS CERÂMICAS 

 
 

J. E. Soares Filho (1); L. L. dos Santos (1); A. O. Feitosa (2); R. P. S. Dutra (2); 

R. M. do Nascimento (1) 

1 – Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais 

PPGCEM / UFRN 

Av. Sen. Salgado Filho, 3000 

Campus Lagoa Nova – Natal, RN 59078-970 Fone: 55 84 3342-2459 

2 – Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais 

PPCEM / UFPB 

E-mail: elsinhofilho@gmail.com 

 
 

 

RESUMO 

 

É cada vez maior a quantidade de resíduos gerados e depositados 

no meio ambiente, muitos deles com tempo de decomposição indeterminados, 

como é o caso do vidro. Pensando nisso, a proposta deste trabalho é de avaliar 

o poder fundente do resíduo de vidro em formulações de massas cerâmicas, 

como fundente substituto ao feldspato. Este estudo foi feito em comparação a 

uma formulação padrão. As matérias primas foram caracterizadas com as 

técnicas de difração de raios X, fluorescência de raios X e análise térmica 

diferencial, além da determinação das propriedades tecnológicas de absorção 

de água, retração linear, perda ao fogo, porosidade aparente e massa 

especifica aparente para a formulação padrão e substituição ao feldspato em 

diferentes porcentagens de resíduo e condições de processamento. Os corpos 

de prova das formulações foram submetidos ao ensaio de flexão de três 

pontos. Resultados indicam que o resíduo de vidro tem potencial de ser 

utilizado como material fundente na composição da massa cerâmica reduzindo 

a porosidade aparente e de acordo com a propriedade tecnológica de absorção 

de água. A massa cerâmica padrão foi classificada com semi-grês, do grupo 
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BIIa e, após a adição do resíduo, em qualquer uma das três porcentagens 

avaliadas, passou a ser classificada como grês, pertencente ao grupo BIb. 

 
Palavras-Chave: fundente, caracterização, vidro. 
 

INTRODUÇÃO 
 

Nas massas cerâmicas, o feldspato tem a função de promover a fusão 

em temperaturas baixas (COELHO et al., 2000). Segundo Milak et al. (2007) a 

fusão total ou parcial ocorre a aproximadamente 1000-1100 ºC, originando as 

primeiras fases líquidas que aceleram a sinterização (gresificação). Estas fases 

aproximam as partículas geradas nos poros, o que gera a contração da peça, e 

redução de porosidade no porcelanato ao final do processamento (ALVES; 

MELCHIADES; BOSCHI, 2012). Segundo Hoffmann et al. (2012), a baixa 

porosidade, assim como a elevada resistência conferida ao produto final fazem 

com que o feldspato esteja presente em elevadas concentrações em massas 

cerâmicas. 

Os resíduos nos estados sólidos e semi-sólidos resultam de atividades 

de origem industrial, doméstica, hospitalar, agrícola, de serviços e de varrição. 

Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de 

tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de 

controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades 

tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de 

água, ou exijam para isso soluções técnica e economicamente viáveis em face 

à melhor tecnologia disponível (NBR. 10.004/04). 

O processo de reciclagem dos resíduos gera inúmeras vantagens 

quando comparado à utilização dos recursos naturais “virgens”, entre elas 

destacam-se: redução do volume de extração da matéria-prima, redução no 

consumo de energia, menores emissões de poluentes e com isso melhoria na 

saúde da população. Dentre as vantagens oferecidas pela reciclagem, à 

preservação dos recursos naturais com o prolongamento da sua vida útil e 

redução da destruição da natureza é a mais importante e visível (MENEZES et 

al., 2002). 

A indústria cerâmica é considerada de destaque no processo de 

reciclagem de resíduos industriais e urbanos, devido o elevado volume de 
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produção. Isso possibilita um consumo elevado de rejeitos, que aliado às 

características físico-químicas das matérias-primas cerâmicas e às 

particularidades do processamento cerâmico, faz da indústria cerâmica uma 

das grandes opções na reciclagem de resíduos sólidos (LUCAS & BENATTI, 

2008).  

Na indústria cerâmica, os resíduos industriais com baixa granulometria 

são considerados uma ótima alternativa na fabricação dos produtos, já que a 

granulometria das matérias-primas interfere nas diversas propriedades como, a 

plasticidade da massa cerâmica, taxas de sinterização, porosidade final e 

densidade. Geralmente a baixa granulometria é resultado de operações de 

moagem, com isso a utilização de resíduos de baixa granulometria e com 

características cristalográficas, químicas e físicas semelhantes às argilas é 

uma alternativa na fabricação dos produtos cerâmicos (PUREZA et al., 2007). 

A inclusão dos resíduos, provenientes de inúmeras atividades 

industriais, nas massas cerâmicas depende de alguns fatores no que dizem 

respeito à compatibilidade do resíduo com a composição da massa, assim 

como a compatibilidade do produto obtido com meio ambiente. Dessa forma a 

utilização do resíduo como matéria-prima na massa cerâmica não deve 

comprometer a qualidade do produto final, nem tão pouco causar danos a 

natureza (COLLATTO; BERGMANN, 2009). 

de proteger o produto de radiações ultravioletas (ABIVIDRO, 2010). 

 O vidro é totalmente reciclável e esse processo pode ser praticado 

inúmeras vezes, pois ele é constituído de minerais como, calcário, feldspato e 

areia. A maior preocupação com o resíduo de vidro é a contaminação, por não 

ser um produto biodegradável, ou seja, não se decompõe no meio ambiente 

(DAL BÓ, 2009).  

Na reciclagem do vidro o grande atrativo é a economia energética e de 

matéria-prima para a indústria (ASSIS, 2006). O processo de reciclagem do 

vidro pode ser através de sua fusão para a formação de novos utensílios, como 

garrafas, vasilhames, telhas, calhas, produtos cerâmicos e etc. O vidro que vai 

ser submetido à fusão não pode conter materiais como metal, plástico, areia e 

materiais orgânicos em excesso para não contaminar o produto final e 

comprometer a qualidade desse produto que será formado (DAL BÓ, 2009). 
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MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Materiais 
 

Vidro, Feldspato e demais matérias-primas  
 
O vidro utilizado na pesquisa foi aproveitado de embalagens não 

retornáveis ao mercado, o feldspato, caulim e quartzo foram fornecidos por 

uma indústria de beneficiamento mineral, localizada no município de parelhas, 

estado do rio grande do norte, a argila plástica utilizada foi fornecida por uma 

indústria de cerâmica, localizada no munícipio de João Pessoa, estado da 

Paraíba.  

A tabela 1 indica para cada matéria prima utilizada a codificação adotada 

e sua função na massa cerâmica. 

 

Tab. 01: Propriedades/funções das matérias primas.  

Matérias primas Codificação Propriedade / função 

Argila SR-E Plasticidade / Otimizar a fase 

de conformação 

 

Caulim 

 

CL-A 

Resistência mecânica a altas 

temperaturas / Cor de 

queima branca na massa. 

Quartzo QZ-A Controle dimensional 

 

Feldspato 

 

FEL-A 

Fundente / reduzir a 

temperatura de formação da 

fase líquida 

Vidro V Fundente alternativo 

 

 

Métodos 

 
Preparação das amostras 
 
A partir de uma formulação padrão (FP), foram desenvolvidas outras três 

formulações com substituição parcial do feldspato pelo resíduo de vidro em 5, 

10 e 15%, sendo confeccionados 5 corpos de prova para cada formulação, nas 
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dimensões 65 mm x 25 mm x 05 mm, via prensagem uniaxial com pressão de 

307,7 kgf/cm² (30 MPa).  

Os corpos-de-prova das formulações foram submetidos à queima em 

forno elétrico, de queima contínua, sob rampa de aquecimento de 30°C/min e 

patamar de queima de 20 minutos, com diferentes temperaturas finais de 

queima, 1180 °C, 1200 °C e 1220 °C, condições essas adotadas semelhantes 

às condições industriais. 

 
Caracterizações 
 
Objetivando comparar o poder fundente do feldspato com resíduo de vidro 

e por entender que as demais matérias-primas utilizadas são bastante 

conhecidas, foram realizados ensaios para caracterização química por 

fluorescência de raios-X, mineralógica por difração de raios-X e térmica (DTA) 

apenas para as amostras V e FEL-A. Após as sinterizações foram analisados 

os resultados de absorção de água, porosidade aparente, retração linear, perda 

ao fogo e tensão de ruptura à flexão em três pontos para os corpos de prova 

queimados. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Caracterização química (FRX) 
 

A composição química das amostras de matérias-primas estudadas é 

apresentada na forma de óxidos dos seus principais constituintes, como mostra 

a tabela 2. 

                                    Tabela 2: Composição química das amostras estudadas. 

Óxidos Composição em peso (%) 

presentes FEL-A V 

SiO2 71,31 74,72 

Al2O3 16,16 1,88 

Fe2O3 0,12 0,5 

K2O 
9,14 0,4 

SO3 - 0,05 

TiO2 - 0,06 

CaO 
0,12 10,72 
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MgO 
- 1,5 

Na2O 
2,86 10,07 

P2O5 0,21 0,04 

Outros 
0,08 0,06 

 

 
Características contrárias foram observadas nas matérias-primas FEL-A 

e V (cujas funções no corpo cerâmico são de fundente e fundente alternativo, 

respectivamente) quanto ao teor de óxidos fundentes (Na2O, K2O, CaO e 

MgO), pois apresentaram teores bem diferentes destes óxidos, sendo que a 

amostra V apresentou um teor total de 22,69 % contra 12,12% na amostra 

FEL-A, o que se pode inferir que a amostra V tem potencial, quanto a 

composição química, de ser usada como fundente alternativo na massa 

cerâmica.  Os teores de SiO2 nas amostras V e FEL-A são, nesta ordem, 74,2 

% e 71,32 %  o que reforça a ideia proposta anteriormente. Os teores de Na2O 

e CaO na amostra V são 10,7 % e 10,72 %, confirmando que o vidro de 

embalagem utilizados é do tipo sodo-cálcico. 

 
Caracterização mineralogica (DRX) 
 

 
As Figuras 01 e 02 são correspondentes a análise mineralógica das 

amostras FEL-A e V, respectivamente, onde FEL-A é composto de microclina 

ordenada, muscovita e quartzo, resultado este que corrobora com a análise 

quimica por FRX.  
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Figura 01: Difratograma de raios X da amostra FEL-A. 

 
 
 

O resultado da difração de raios X da amostra V revela a natureza 

amorfa do vidro. 

 
 

 
 

Figura 02: Difratograma de raios X da amostra V. 

   

Caracterização térmica (DTA) 
 

As matérias-primas foram analisadas análise térmica diferencial (DTA), 

onde as Figuras 03 e 04 correspondem às análises feitas para as amostras 

FEL-A e V, respectivamente.  
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A amostra FEL-A apresentou um pico endotérmico em torno de 100°C, 

proveniente da desidratação. Posteriormente, ocorre um pequeno pico a 570°C 

na temperatura de transformação do quartzo (α−β).   

 

Figura 03: Análise térmica diferencial da amostra FEL-A. 

Para a amostra V, composta de 74,72% de SiO2, semelhante a amostra 

FEL-A, apresentou um pico endotérmico em torno de 100°C, proveniente da 

desidratação. Posteriormente, ocorre um pequeno pico a 600°C referente a 

transformação do quartzo (α−β) 

 

Figura 03: Análise térmica diferencial da amostra V. 

Propriedades tecnologicas 

 
Os ensaios tecnológicos para a determinação das propriedades 

tecnológicas de absorção de água (AA), retração linear (RL), perda ao fogo 

(PF), porosidade aparente (PA) e tensão de ruptura à flexão (TRF), Tabela 03, 
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referem-se às amostras queimadas nas condições de ensaio propostas para o 

trabalho. 

Tabela 3: Propriedades tecnológicas das amostras avaliadas. 

 

AA (%) RL (%) PF (%) PA (%) TRF (MPa) 

1180°C 

FP 5,45 ± 0,31 3,73 ± 0,10 5,71 ± 0,02 12,39 ± 0,66 19,7 ± 2,55 

5V 8,56 ± 0,25 2,08 ± 0,10 3,05 ± 0,10 18,98± 0,46 13,0 ± 0,97 

10V 8,06 ± 0,33 2,36 ± 0,22 2,91 ± 0,04 17,94 ± 0,72 19,06 ± 1,50 

15V 7,28 ± 0,27 3,22 ± 0,39 2,72 ± 0,37 16,24 ± 0,44 21,91 ± 1,92 

1200°C 

FP 4,42 ± 0,25 4,20 ± 0,11 5,77± 0,10 10,10± 0,55 26,4 ± 1,87 

5V 7,15 ± 0,23 3,85 ± 0,28 2,89 ± 0,22 15,70 ± 0,48 14,7 ± 1,79 

10V 6,20 ± 0,16 3,40 ± 0,26 3,02 ± 0,08 13,59 ± 0,33 24,45 ± 2,45 

15V 4,66 ± 0,19 4,26 ± 0,09 3,02 ± 0,05 10,33 ± 0,40 25,27 ± 0,98 

1220 °C 

FP 3,22 ± 0,53 4,16 ± 0,07 5,28 ± 0,48 7,38 ± 0,71 27,87 ± 1,45 

5V 2,98 ± 0,25 5,21 ± 0,08 5,29 ± 0,03 7,14 ± 0,56 23,34 ± 1,94 

10V 1,99 ± 0,27 5,50 ± 0,19 5,28 ± 0,05 4,65 ± 0,61 25,39 ± 1,57 

15V 1,37 ± 0,12 5,57 ± 0,19 4,64 ± 0,06 3,20 ± 0,28 28,01 ± 2,01 

 

Ao verificara tabela 03 percebe-se que nas temperaturas de 1180 °C e 

1200 °C a adição de vidro em substituição parcial do feldspato ocorre um 

aumento na absorção de água, em comparação com a formulação padrão, e 

um decréscimo nestes valores em relação aos percentuais de vidro 

adicionados. 

Nota-se que, com um aumento da temperatura ocorre uma relação 

inversa com os valores de absorção de água (AA) e porosidade aparente (PA), 

que diminuem consideravelmente com o aumento da temperatura de queima. 

Isto deve-se ao fato que com altas temperaturas de sinterização ocorre uma 
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diminuição dos poros abertos e consequentemente uma diminuição da 

absorção de água. É evidente que as variáveis temperatura e porcentagem de 

vidro na formulação influenciam diretamente nos valores de AA e PA, onde é 

perceptível variações de 2,23% na AA e 5,01% na PA da formulação padrão 

entre 1180 °C e 1220 °C e 5,58%, 6,07% e 5,91% na AA e 11,84%, 13,29% e 

13,04% na PA das formulações 5V, 10V e 15V, respectivamente, entre as 

temperaturas de 1180 °C e 1220 °C.  

 No que tange a tensão de ruptura a flexão (TRF) é notório o incremento 

no valor da TRF com aumento da temperatura de queima. A adição de 5% de 

vidro provocou decréscimos nestes valores nas temperaturas de 1180 °C, 1220 

°C e 1220 °C. Nos dos percentuais de vidro adicionados, os valores de TRF 

mostraram-se praticamente inertes, indicando que o resíduo de vidro pode ser 

usado sem que nas proporções de 10 a 15% sem que se comprometa a 

resistência do material. 

 

CONCLUSÕES 
 

A partir da utilização do resíduo de vidro, proveniente de embalagens 

não retornáveis ao mercado, na fabricação de revestimentos cerâmicos, 

podem-se concluir que: 

1. A substituição parcial do feldspato por resíduo de vidro influenciou de 

forma direta nos valores de absorção de água e porosidade 

aparente,reduzindo-os consideravelmente à medida que aumenta a proporção 

de resíduo na massa cerâmica nas diferentes temperaturas de sinterização. 

2. Os valores de tensão de ruptura a flexão sofrem mudanças positivas 

quando é aumentada a temperatura de queima, porém, em determinadas 

temperaturas a adição dos percentuais de vidro avaliados mostrou-se um 

pequeno decréscimo e alguns valores inerte aos valores da TRF.  

3. As formulações sinterizadas na temperatura de 1220 °C foram as que 

apresentaram os melhores resultados de propriedades tecnologicas, tanto para 

a formulação padrão como paras três que foram submetidas a substituição  

parcial do feldspato. 
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4. É possível desenvolver formulações de massas cerâmicas utilizando 

resíduo de vidro como fundente substitutivo ao feldspato nas porcentagens 

avaliadas. 

5. As massas cerâmicas avaliadas nas diferentes porcentagens e 

diferentes temperaturas de sinterização podem ser classificadas, segundo a 

norma NBR 13817/1997 em três grupos, BIIb da classe semi-poroso, BIIa da 

classe semi-grês e BIb da classe grés, o que confirma que o resíduo estudado 

tem potencial fundente para ser aplicado em revestimentos cerâmicos para 

finalidades variadas. 
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EVALUATION OF THE POTENTIAL OF WASTE FONDANT 

GLASS IN FORMULATIONS OF CERAMIC PASTA 

 

ABSTRACT 

 An increasing amount of waste generated and deposited on the 

environment, many unspecified decomposition with time, as is the case of the 

glass. Thinking about it, the purpose of this study is to evaluate the power of the 

flux residue on glass formulations porcelains, as a flux to feldspar replacement. 

This study was performed in comparison with a standard formulation. The raw 

materials were characterized in the diffraction X-ray fluorescence and X-ray 

thermal differential analysis, and determination of the technological properties of 

water absorption, linear contraction, ignition loss, apparent porosity and 

apparent specific gravity in the formulation standard and replacement of 

feldspar in different percentages of waste and processing conditions. 

Specimens of the formulations were subjected to assay of three points. Results 

indicate that the residue glass has the potential of being used as a flux material 

in the composition of the ceramic body reduces the apparent porosity and 

according to the technology of water absorption property. The ceramic mass 

standard was classified as semi-stoneware, the BIIa group, and after the 

addition of the residue in any of the three percentages evaluated was classified 

as sandstone, belonging to the group BIb. 

 

Key words: flux, characterization, glass. 
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