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RESUMO 
 
O processo de beneficiamento de chapas por lapidação de vidro sodo-cálcico na 
indústria vidreira gera, por si só, um resíduo não aproveitado (rejeito). O rejeito deste 
material é encaminhado para aterros sanitários, ocasionando impactos ao meio 
ambiente. O presente trabalho objetivou caracterizar e avaliar o rejeito da lapidação 
de vidro sodo-cálcico (PV). Após sua aquisição, o PV foi processado por moagem e 
peneiramento e posteriormente caracterizado através das análises química/ 
mineralógica (FRX, EDS e DRX), morfológica por MEV, de granulometria por 
difração a laser e análise termogravimétrica (TGA e DSC). Observou-se que as 
partículas de PV são irregulares e micrométricas com a presença predominante de 
Na, Si e Ca, elementos característicos de um vidro amorfo sodo-cálcico. A avaliação 
das características química/ mineralógica, morfológica e termogravimétrica do PV 
permitiu sugerir seu reaproveitamento como cargas de reforço ou de enchimento em 
materiais compósitos para obtenção de materiais isolantes térmicos. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O vidro é um material inerte não cristalino, não poroso e frágil, e também é 

considerado um isolante térmico. Por apresentar estas características e ser 

impermeável à passagem de oxigênio ou gás carbônico, o aproveitamento do vidro 

de entulhos, como carga de enchimento na confecção de PUR, pode oferecer uma 

série de vantagens como: diminuição de custos de coleta, redução da poluição 

ambiental, aquecimento da economia e redução do consumo de recursos naturais (1). 

Santos (1) estudou o uso de vidro na produção de novos materiais compósitos 

e concluiu, através de seu trabalho sobre sinterização de pó de vidro (PV), que, 

conforme o tamanho médio da partícula era reduzido (98,6 µm; 30,7 µm; 14,9 µm), 

maior era a sua reatividade química devido ao aumento da energia superficial. A 

partir desta análise, ele observou que a temperatura inicial de retração, durante o 
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processo de sinterização, era diretamente proporcional ao tamanho desses pós. 

Consequentemente, haveria diminuição do consumo de energia e impacto ambiental 

causado pela geração de gases. 

O tamanho das partículas de vidro pode influenciar no processo de expansão 

volumétrica da espuma rígidas de PU, fato que já foi constatado por Pokorny (2) em 

seu trabalho sobre obtenção de espumas vítreas usando rejeito de vidro. Galvão e 

colaboradores (3) também constatou este comportamento ao incluir o pó de vidro 

(PV) de rejeito de vidro na matriz de espuma rígida de mamona. 

A caracterização do resíduo de PV, proveniente da indústria de vidraria, visou 

proporcionar alternativas tecnológicas e ambientais para reciclagem e aplicação 

deste rejeito, cujas propriedades foram investigadas através de análises 

termogravimétrica, morfológica, química e mineralógica do PV. 

 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Este trabalho tratou da caracterização do PV através de análises de 

granulometria por difração a laser, química/ mineralógica por FRX e DRX, 

morfológica por MEV e termogravimétrica por TGA/DSC) após processo de 

reaproveitamento pelo refinamento das suas partículas para garantir maior 

aplicabilidade deste rejeito, oriundo da lapidação de vidro, e diminuição de seu 

descarte ao meio ambiente. 

 
2.1. Obtenção do PV a Partir do Rejeito de Lapidação de Vidro 

 
O rejeito de vidro (cedido pela DVN Vidros LTDA de Natal/RN) passou pelo 

processo de refino através de trituração usando-se almofariz e pistilo (Fig. 1a), 

visando à diminuição do tamanho das partículas. 

 

   
Figura 1 – Processo de refinamento da partícula de pó de vidro: (a) almofariz e pistilo, (b) 

moinho de bolas e (c) aspecto do pó após peneiramento 

 

(a) (b) (c) 
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Conforme observado na Fig. 1, o pó grosseiro foi peneirado (ABNT #20 – 

850 µm), em seu estado úmido, e moído utilizando-se moinho de bolas horizontal 

(Fig. 1b) para obtenção de partículas micrométricas (Fig.1c). Então, foi usado um 

peneirador mecânico, para seleção das granulometrias do pó de vidro - PV. O PV, 

retido entre as peneiras ABNT #270 (53 µm) e #230 (63 µm). Finalmente o PV foi 

secado em estufa para posterior caracterização. Todos os equipamentos utilizados 

nesta etapa se encontram disponíveis no DEMat/ UFRN. 

 
2.2. Métodos de Caracterização do Pó de Vidro do Rejeito de Lapidação 

 
As partículas de PV refinadas foram caracterizadas quanto à composição 

química/ mineralógica, distribuição granulométrica, morfologia e termogravimétrica. 

A determinação do tamanho médio das partículas foi realizada pela técnica de 

granulometria por difração a laser usando o granulômetro Cilas 920, disponível no 

laboratório de Metalurgia do Pó/ UFRN. A termogravimetria foi realizada no 

equipamento da Netzsch, modelo STA 449 F3 Jupiter® – Simultaneous TGA-DSC. A 

amostra de PV foi de aquecidas de 30 a 1500 ºC numa taxa de aquecimento de 

5 ºC/min., sob fluxo constante de 50 mL/min. de argônio, tendo Al2O3 como material 

inerte de referência. 

As análises químicas e morfológica foram realizadas através das técnicas de 

fluorescência de raios-x – FRX (Shimadzu XRF 1800 no modo semi-quantitativo), 

difração de raios-x – DRX (Shimadzu XRD-7000, operado a 30 kV e 30 mA, 

varredura de 5°/min com fonte de Cu Kα), espectroscopia de energia dispersiva – 

EDS (Hitachi SwiftED 3000) e microscopia eletrônica de varredura – MEV (Hitachi 

TM300), disponíveis no Laboratório de Engenharia de Materiais – DEMat/ UFRN. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
3.1. Granulometria por Difração a Laser 

 
As partículas de PV, retidas entre as peneiras de malhas ABNT #270 e #230 

foram classificadas em diâmetros médios D10, D50 e D90, cujas medidas são 

cumulativas, respectivamente, a 10 %, 50 % e 90 % do total da amostra analisada. A 

Fig. 2 apresenta o histograma gerado da distribuição granulométrica das partículas, 

no qual foi obtido um diâmetro médio de 32,59 μm, cujos tamanhos médios para 10, 
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50 e 90 % (valores cumulativos) foram 2,28 μm, 28,00 μm e 71,31 μm, 

respectivamente. Esta dispersão no diâmetro das partículas é inerente ao processo 

de moagem mecânica do PV. 

De acordo com a Fig. 2, pode-se verificar que durante esta análise, foi notado 

que as partículas dispersaram-se quando em contato com a água e, 

consequentemente, foram obtidas partículas menores em maior proporção. Isso se 

justifica pela presença da umidade presente durante o processo de peneiramento do 

PV, o qual favoreceu a aglomeração dessas partículas. Ainda de acordo com esta 

análise, pode-se classificar as partículas de PV com diâmetro D50 de 33 μm. 

 

 
Figura 2 – Histograma da distribuição granulométrica por difração a laser do pó de vidro 

 
3.2. Difração de Raios-X e Fluorescência de Raios-X 

 
O difratograma do PV, indicado na Fig. 3, mostra a ausência de fases 

cristalinas; este espectro representa uma banda típica amorfa em torno de 27°, 

proveniente da presença de sílica na amostra. Isto caracteriza o PV como um sólido 

amorfo, sem simetria e/ou periodicidade a longo alcance no arranjo atômico. 

A composição química em porcentagem (%) de óxidos presentes é 

apresentada na Tab. 1. Pode-se verificar a presença predominante de SiO2 é o 

formador da rede vítrea, enquanto que o Na2O e CaO tratam-se de um típico vidro 

sodo-cálcico. Galvão et al. (4) comenta a importância dos óxidos observados na 

Tab. 1, ressaltando sua influência nas propriedades do PV analisado. 
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Figura 3 – Difratograma de raios-X do pó de vidro 

 
Tabela 1 – Composição química do pó de vidro (óxidos, %) obtida por FRX 

Óxidos Percentual (%) Óxidos Percentual (%) 

SiO2 59,245 Fe2O3 0,212 

CaO 20,436 SO2 0,203 

Na2O 10,712 IO3 0,057 

MgO 3,969 TiO2 0,024 

ZrO2 3,411 SnO2 0,019 

Al2O3 1,156 P2O5 0,006 

K2O 0,551   

 
3.3. Análise Termogravimétrica por TG e DSC 

 
A Fig. 4 apresenta o gráfico com as curvas obtidas por meio dos ensaios 

termogravimétrico (TG) e diferencial calorimétrico (DSC) do PV. Elas indicam o 

comportamento térmico do PV, isto é, a perda mássica e variações de energia, 

durante o aquecimento deste material, onde é possível se extrair informações sobre 

possíveis reações e transformação de fases. 

Observa-se na curva da TG, Fig. 4, uma perda de massa inicial em torno de 

10,3 % até a temperatura de 235 °C, a qual está relacionada à perda de 

água/umidade do material. No intervalo de temperatura de 235,6 °C e 716,4 °C 

ocorreu a menor perda de massa (5 %). A transformação do quartzo α em quartzo β 

ocorreu a aproximadamente 593 °C, que está localizada numa banda endotérmica. 

O pico exotérmico na curva do DSC (- 0,65µV/mg), isto é, a maior liberação de 

energia, ocorreu a 390,9 °C. Esta temperatura está relacionada ao início da 

decomposição dos carbonatos. A partir de ≈716 °C, o material apresentou 

estabilidade térmica com ausência de perda de massa significativa até 1500 °C. 
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Figura 4 – Histograma da distribuição granulométrica por difração a laser do pó de vidro 

 
Segundo Pokorny (2), a formação do silicato de sódio é conhecida como 

vitrificação, o que contribuiu para a estabilidade térmica do material. Na avaliação 

dos termogramas de quatro tipos de vidro sodo-cálcico a partir de rochas 

ornamentais, Babisk (5) encontrou um pico exotérmico a 480 °C, cuja faixa de 

decomposição pertence ao carbonato de magnésio, seguida pela decomposição do 

carbonato de cálcio (600 °C) e de sódio (850 °C). 

 
3.4. Morfologia (MEV) e Microanálise Química (EDS) do Pó de Vidro 

 
As micrografias obtidas por MEV estão apresentadas na Fig. 5, com 

ampliações de 500 e 2000 vezes. A microanálise química EDS foi utilizada para 

identificar a composição dos pontos A e B selecionados em (Fig. 5b), qual se 

encontra discriminada na Fig. 6. 

Verifica-se na Fig. 5 que estas partículas tem geometria irregular com 

tamanhos abaixo e acima 33 μm, fato que já foi evidenciando pela técnica 

granulometria por difração a laser. Sua desaglomeração se deve ao fato desta 

amostra ter sofrido desumidificação, em estufa, antes desta análise. Assim como 

fora evidenciado pela análise FRX, as composições químicas demonstradas pela 

análise EDS revelam grandes percentuais de oxigênio, silício, cálcio, sódio e 

alumínio, os quais são os elementos típicos predominantes do vidro sodo-cálcico. 
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Figura 5 – Micrografia por MEV do pó de vidro com ampliações: (a) 500 x e (b) 2000 x 
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Oxigênio 61,566 73,787 

Sódio 4,758 3,969 

Magnésio 1,769 1,395 

Alumínio 0,900 0,639 

Sílica 26,309 17,962 

Cálcio 4,698 2,248 
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Elemento Massa % Atômico % 

Oxigênio 54,337 70,249 
Sódio 1,864 1,677 
Magnésio 0,368 0,313 
Alumínio 3,748 2,873 
Sílica 20,007 14,734 
Cálcio 19,676 10,154 

 

Figura 6 – Diagrama EDS do PV com identificação dos pontos A e B da Fig. 5 

 
4. CONCLUSÕES 

 
O trabalho tratou do aproveitamento do rejeito, proveniente da lapidação, para 

produção de pó de vidro (PV) através do seu refino e suas caracterizações química, 

termogravimétricas e morfológicas, visando aplicações nobres com objetivo de 

contribuir ambientalmente ao diminuir a poluição e, principalmente, ao diminuir a 

extração de mais matérias-primas. A partir dos resultados obtidos, pode-se concluir: 

 O refinamento do PV gerou partículas micrométricas (D50) de 33 μm; 

keV 

B 
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A 

A 

B 
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 Através das análises de DRX e FRX, pode-se confirmar que o material se 

tratava de um vidro amorfo do tipo sodo-cálcico pela presença predominante 

de Si, Na e Ca; 

 Os termogramas TG/DSC mostraram os principais pontos térmicos onde 

ocorreu a degradação do material, isto é, sua perda mássica, decomposição 

dos carbonatos, seguida pela transformação do quartzo α em β); 

 A análise morfológica do PV demonstrou a presença de partículas de 

diâmetros diversos e irregulares e ausência de aglomerados. 
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CHARACTERIZATION OF WASTE SODA-LIME GLASS FROM THE PROCESS 
LAPPING 

 
ABSTRACT 

 
The beneficiation process of plates by stoning of soda-lime glass in glass industry 
generates, by itself, a residue not used (waste). The waste of this material is sent to 
landfills, causing environmental impacts. This study aimed to characterize and 
evaluate the waste of stoning of soda-lime glass (GP). After its acquisition, the GP 
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was processed by grinding and sieving and subsequently characterized through the 
chemical analysis (XRF, XRD, EDS), morphology by SEM, particle size by laser 
diffraction and thermal gravimetric analysis (TGA and DSC). It was observed that the 
particles of GP are micrometer and irregular with the predominant presence of Na, Si 
and Ca, which are the characteristic elements of an amorphous soda-lime glass. The 
assessment of the chemical, morphological and thermogravimetric characteristics of 
GP allowed to suggest its reuse as reinforcing fillers or filler in composite materials to 
obtain thermal insulators. 
 
Keywords: GP, soda-lime glass, waste glass, composite. 
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