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Resumo: A geração e diversificação dos resíduos sólidos é recorrente em todas as partes do mundo e 

está atrelada ao contingente populacional e, sobretudo, aos hábitos de consumo da sociedade 

moderna. Dentre os materiais que são descartados diariamente, o vidro é um material bastante 

interessante sob o ponto de vista da reciclagem. Relacionado às tipologias de vidro, o laminado é 

aquele cuja composição se assemelha a um sanduíche: são duas camadas de vidro e uma camada 

intermediária de polímero. O seu emprego se dá pela indústria automobilística na fabricação de 

vidros de para-brisas e também pela indústria da construção civil. Visto a mistura entre um material 

cerâmico e polimérico o vidro laminado apresenta dificuldade em sua reciclagem, não existindo 

atualmente uma forma de reciclagem correta desse tipo de resíduo sólido. Diante do exposto, o 

presente trabalho se propôs a estudar a viabilidade de uso do resíduo de vidro laminado na 

fabricação de fritas e esmaltes cerâmicos. A etapa de queima, que ocorre sob altas temperaturas, 

permite que esse resíduo seja incorporado ao processo produtivo, gerando um insumo a partir do 

vidro reciclado. Referente aos procedimentos metodológicos partiu-se da identificação de fontes 

potenciais de geração desse resíduo, quantificação e coleta de seis amostras. Após um prévio 

tratamento via trituração e peneiramento, o material obtido foi submetido à análise química via 

fluorescência de raios-X. Verificou-se que a composição de todas as amostras é semelhante, 

possuindo composição química característica de um vidro soda-cal e com pouca variação entre seus 

constituintes. 
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GLASS RECYCLING LAMINATED: AN ANALYSYS OF THE 

APPLICATION FEASIBILITY OF THE CERAMIC INDUSTRY 
 

 

 

Abstract: The generation and diversification of the mass of solid waste is a recurrent phenomenon in 

all parts of the world and is linked to population group, and especially the consumption habits of 

modern society. Among the materials which are discarded daily glass is a very interesting material in 

the viewpoint of recycling. Related to glass types, the laminate is one whose composition resembles a 

sandwich: are two layers of glass and an intermediate layer polymer. Your job is given by the 

automotive industry in the manufacture of windscreen glass and also for the construction industry. 
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Thus, this research aimed to study the feasibility of use of laminated glass waste in manufacturing frits 

and ceramic glazes. The burning step, which occurs at high temperatures, allows that this residue is 

incorporated into the production process, generating an input from recycled glass. Regarding the 

methodological procedures, it started with the identification of potential sources of generation of 

waste in the study, quantification and collection of six samples. After treatment via milling, grinding 

and sieving, the material obtained was subjected to chemical analysis. It was found that the 

composition of all samples is basically the same, with few variations among its constituents; and 

resembles glass soda-lime. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A geração de resíduos sólidos é um problema recorrente em todo o mundo, não somente 

pela produção exacerbada e pela diversificação dos materiais descartados, mas pela necessidade de 

alternativas de tratamento e disposição final. No Brasil foram geradas 78,6 milhões de toneladas de 

resíduos sólidos urbanos em 2014. Desse total, 71 milhões foram coletados e 42% foram dispostos de 

maneira inadequada (ABRELPE, 2014). 

Em relação aos tipos de materiais que compõem a massa de resíduos, o vidro possui 

características importantes: é inerte, reutilizável, higiênico, impermeável, retornável e reciclável. 

Estima-se uma produção de vidro no país em torno de 2,9 milhões de toneladas e uma taxa de 

reciclagem de 42% (CEMPRE, 2007; PINTO-COELHO, 2009). 

No que se refere às tipologias de vidros, os vidros laminados ou blindados são aqueles 

empregados pela indústria automobilística na confecção de para-brisas e também pela indústria da 

construção civil em portas, divisórias e em janelas sem esquadrias (VARGAS; WIEBECK, 2007). O 

vidro laminado ou vidro de para-brisas é formado por duas camadas externas de vidro e uma camada 

intermediária de plástico. Quando esses vidros são descartados, geralmente, após a quebra, não há uma 

alternativa amplamente conhecida de valorização desse material. 

Diante do exposto e da possibilidade de emprego dessa tipologia de vidro pela indústria 

cerâmica, mais especificamente, na fabricação de fritas e esmaltes cerâmicos, o presente trabalho 

compartilha os resultados referentes à viabilidade de uso do resíduo de vidro de para-brisas por esse 

segmento industrial. A pergunta norteadora é a seguinte: é possível utilizar o vidro presente nos para-

brisas na produção de insumos da indústria cerâmica? 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
2.1. O vidro laminado 

 

A composição e a reciclabilidade do vidro variam conforme as diferentes tipologias e 

finalidades as quais se destinam. Os diferentes tipos de vidro são os seguintes: sílica vítrea, soda-cal, 

boro-silicato, chumbo, entre outros. Os vidros planos podem ser vidros temperados, laminados ou 

espelhados e exigem tecnologias diferenciadas para serem reciclados. O vidro laminado ou blindado 

resulta da sobreposição de camada de vidro e polímeros, conforme ilustra a Figura 1: são duas 

camadas de vidro e uma camada intermediária de plástico denominado polivinilbutiral (PVB).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 1 – Camadas do vidro laminado. 

 

 

  
 

 

 

O plástico presente na composição do vidro laminado é um polímero de alta aderência e 

durabilidade, adequado para as folhas de vidro de colagem, dada suas propriedades de adesão e 

transparência. O uso da camada polimérica entre as planas de vidros serve para aumentar a segurança 

em caso de acidentes. Quando ocorre o choque mecânico, os estilhaços de vidro ficam aderidos ao 

polímero evitando maiores transtornos, conforme ilustra a Figura 2. 

 

Figura 2 – Vidro laminado automobilístico estilhaçado após choque mecânico. 

 

 
 

 

Do ponto de vista da reciclagem, essa composição acaba dificultando o reaproveitamento 

desse tipo de material, pela necessidade de separação entre a camada cerâmica e a polimérica. Assim, 

quando danificados ou quebrados e por serem inertes, os resíduos de para-brisas comumente têm como 

destino final os aterros sanitários. Estima-se que sejam trocados mensalmente cerca de 120 mil para-

brisas e levando em consideração que o plástico possui um tempo de decomposição de 500 anos e que 

o vidro é indestrutível, grande parte das 21,6 mil toneladas de vidro laminado geradas anualmente são 

descartadas sem qualquer forma de valorização (VARGAS; WIEBECK, 2007). 

 

2.2 A indústria de revestimentos cerâmicos 

 

O Brasil é o segundo maior produtor e consumidor mundial de revestimentos cerâmicos, 

atrás apenas da China. Trata-se de um segmento altamente dependente de recursos naturais e gerador 

de uma série de impactos ambientais. A produção de revestimentos cerâmicos caracteriza-se 

sequencialmente pela extração e preparação de diversas matérias-primas, moagem, conformação, 

secagem, decoração, queima, classificação e expedição. Salienta-se que a etapa de queima ocorre sob 



 

 

altas temperaturas e é justamente essa característica que permite a incorporação de resíduos sólidos 

compatíveis no processo produtivo da indústria de revestimentos cerâmicos. 

Durante o processo de decoração, a placa cerâmica recebe as camadas de engobe e de 

esmalte (Figura 3). O engobe cerâmico é uma camada intermediária que auxilia a minimizar as 

diferenças físico-químicas entre o suporte (parte argilosa) e o esmalte (parte vítrea). O esmalte 

cerâmico é a camada superficial do revestimento cerâmico e possui diversas finalidades: tornar a 

superfície impermeável, aumentar a resistência ao desgaste, conferir uma melhor estética ao produto 

cerâmico e facilitar a sua limpeza (OLIVEIRA, 2006). 

Existe na bibliografia uma gama de trabalhos relacionando a pesquisa aplicada e o 

desenvolvimento de novos produtos utilizando resíduos sólidos. No entanto, o uso de resíduos na 

fabricação de fritas cerâmicas e esmaltes é pouco citado. São alguns exemplos, o trabalho realizado 

por Yalçin e Sevinç (2000) e Silva et al (2012). Yalçin e Sevinç (2000) utilizaram resíduos de bauxita 

na fabricação de esmaltes cerâmicos e Silva et al (2012) realizaram uma preparação e caracterização 

de esmaltes cerâmicos a partir da combinação de diferentes resíduos industriais. 

Desse modo, a possibilidade de reaproveitamento e consequente valorização do vidro de 

para-brisas que, usualmente, segue para os aterros sanitários, representa uma alternativa bastante 

viável no sentido de conservação de recursos naturais, minimização de impactos socioambientais e 

redução de custos produtivos. Pressupõe-se que a cadeia de eliminação dessa tipologia de resíduo 

parte dos locais de geração, ou seja, dos locais de troca de vidro de para-brisas. Esse vidro danificado 

pode ser encaminhado para um local de disposição final ou recolhido por terceiros para outra 

finalidade. 

 

Figura 3 – Camadas constituintes de um revestimento cerâmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: (SANTOS; MECLHIADES; BOSCHI, 2007). 

 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 O andamento do trabalho pode ser subdividido em duas fases: a primeira consistiu na obtenção 

do resíduo de vidro laminado moído, a qual contou com a identificação, coleta, trituração, moagem e 

peneiramento; e a segunda, caracterizou-se pela análise química do material obtido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es

malte 

En

gobe 

Sup

orte 



 

 

 

3.1. Obtenção do resíduo de vidro laminado moído 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Análise química do material obtido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS 

 

A partir do contato realizado com fontes potenciais de descarte de vidros de para-brisas 

na cidade de Criciúma e região, 46 estabelecimentos – entre oficinas, funilarias, chapeações, 

concessionárias, comércios de autopeças e de vidros – foram questionados sobre a geração e destino 

dessa tipologia de resíduo. No entanto, verificou-se que a maioria não realiza a substituição de vidros 

de para-brisas. No que se refere à quantidade gerada pelos poucos estabelecimentos identificados, 

chegou-se a cerca de 1.200 para-brisas trocados ou descartados mensalmente. Tendo em vista que um 

para-brisas pesa, em média, 15 kg, tem-se uma geração de 18 ton. desse tipo de resíduos na região.  

A coleta das amostras de resíduos foi feita junto ao maior gerador na região (400 para-

brisas/mês), localizado na cidade de Criciúma. Foram obtidos grandes fragmentos de vidro laminado, 

Identificação e quantificação das fontes de descarte desse 

tipo de resíduo na cidade de Criciúma (SC) e região. 

Coleta de seis amostras de diferentes marcas de vidro 

laminado: A, B, C, D, E e F. 

Trituração do vidro de para-brisas com auxílio de um 

almofariz e um pistilo. 

Moagem a seco do material obtido durante 10 minutos em 

um moinho planetário. 

Peneiramento do resíduo de vidro laminado moído na malha 

200 mesh. 

Análise da composição química por fluorescência de raios-X 

utilizando um espectrômetro Bruker S2 Ranger.   

Mensuração do coeficiente de dilatação térmica e da 

temperatura de amolecimento (RB 3000-20). 

Elaboração de três formulações de esmaltes utilizando o 

vidro reciclado, caulim, quartzo e feldspato. 



 

 

os quais foram triturados. Os cacos contendo vidro e plástico foram colocados no moinho planetário, 

de modo que o material obtido foi um pó branco, além de fragmentos de vidro aderidos ao plástico 

(Figura 4). A separação do resíduo remanescente – vidro e plástico – pôde ser feita manualmente e 

reutilizada em outro processo de moagem (Figura 5). 

 

Figura 4 – Resíduo de vidro laminado triturado e moído. 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 5 – Plástico com fragmentos de vidro após passar pelo moinho planetário. 

 

  

 
A análise química (Tabela 1) mostrou semelhança na composição dos diferentes marcas 

de vidro laminado, sobretudo, no que se refere aos constituintes predominantes: SiO2, Na2O e CaO. 

Logo, a composição química encontrada é bastante semelhante ao vidro soda-cal. O óxido de sódio 

oscilou entre 12,34% e 13,79% e o óxido de cálcio variou entre 7,61% e 9,08%. Conforme a 

denominação sugere, os vidros soda-cal constituem-se de óxidos de sódio e de cálcio e são chamados 

popularmente de vidro “comum”. Sua fabricação se dá na forma de placas, empregadas por vários 

segmentos da indústria. 



 

 

 
Tabela 1 – Análise química quantitativa do vidro laminado moído (percentual em massa). 

 

Compostos Amostra A Amostra B Amostra C Amostra D Amostra E Amostra F 

SiO2 69,21% 70,45% 70,70% 69,21% 69,82% 69,44% 

Al2O3 1,75% 1,48% 1,18% 2,15% 1,76% 1,83% 

Fe2O3 0,39% 0,68% 0,67% 0,36% 0,66% 0,09% 

CaO 9,08% 7,87% 8,21% 7,61% 7,81% 7,94% 

K2O 0,24% 0,22% 0,02% 0,38% 0,23% 0,21% 

MgO 3,80% 3,84% 3,42% 4,33% 3,90% 3,74% 

Na2O 13,27% 12,71% 13,79% 13,50% 12,34% 12,78% 

P2O5 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 

BaO 0,14% 0,10% 0,13% 0,11% 0,08% 0,10% 

PbO - - - - - - 

ZnO - - - - - - 

ZrO2 - - - - - - 

SrO 0,06% 0,07% 0,06% 0,07% 0,07% 0,07% 

B2O3 - - - - - - 

PF a 900ºC 0,30% 0,34% 0,25% 0,31% 0,58% 0,35% 

 

 

 
Figura 6 – Principais óxidos encontrados nas amostras de resíduo de vidro laminado. 

 

 
 

No que diz respeito à formulação dos esmaltes a partir do vidro reciclado como 

alternativa à frita, os esmaltes cerâmicos produzidos mostraram-se com características fundentes. 

Observou-se também que os esmaltes sofreram dilatação térmica superior a do suporte, levando ao 

gretamento da camada de vidrado no momento do resfriamento, conforme ilustra a Figura 7. 
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Figura 7 – Esmaltes desenvolvidos a partir do resíduo de vidro laminado. 

 

 
 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho estudou a viabilidade de reutilização de resíduos de vidro laminado na 

indústria de revestimentos cerâmicos. Verificou-se, no primeiro momento, a possibilidade de 

separação das camadas constituintes desse resíduo: o vidro e o plástico, possível com o uso do moinho 

planetário. A partir da obtenção do pó de vidro e da análise química, constatou-se que as composições 

das amostras coletadas são muito semelhantes entre si e, também, com a composição química de um 

vidro tipo soda-cal, cujas concentrações de óxidos de sódio e de cálcio são predominantes. 

No que se refere à formulação de fritas e esmaltes cerâmicos a partir do resíduo em 

estudo, constatou-se que o esmalte produzido apresentou-se altamente fundente, resultado do alto 

percentual de óxidos alcalinos e alcalinos terrosos. Há a possibilidade de uso do resíduo de vidro 

laminado, no entanto, é preciso proceder com reformulações em sua composição para que as 

características técnicas e estéticas do produto final sejam alcançadas. 
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